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Vážení vždy střízliví přátelé, kolegyně a kolegové, 
srdečně zdravím a posílám Vám pravidelné vydání Střízlivých novinek. 
 
Doléčování v Bohnicích 
Doléčování funguje opět normálně, jen připomínám, že vstup do areálu je možný pouze hlavní 
vrátnicí z Ústavní ulice. Je třeba s sebou vzít potvrzení o očkování nebo negativní test (nejdéle 
7 dní starý RT-PCR test nebo nejdéle 72 hodin starý antigenní test). 
 
Doléčování na odd. 31: Anonymní hráči: pondělí 18:30. Klub ELPA úterý 16:45-17:45. Doléčovací 
skupina pro absolventy: úterý v 18:00. Skupina pro patologické hráče: středa od 16:30.  
Doléčování na odd. 18 a 35 zde neuvádím, je možné pouze pro absolventy těchto oddělení. 
Informace lze získat telefonicky na příslušných odděleních. 
Souběžně s tím využívejte setkání Anonymních alkoholiků a sesterských organizací. 
 
Nový svépomocný materiál 
Nešpor K. 36 způsobů, jak zlepšit své vztahy. 
 
Nové odborné práce 
Nová odborná práce Nešpor K. Grounding – technika pro lepší sebeovládání a větší klid. 
Právě vyšlo Nešpor K. Zdravé emoce dnes potřebujeme. Sociálná prevencia (Bratislava) 2021; 
16(2):3-4. 
Právě vyšlo Nešpor K. Hazardní hry u dětí a dospívajících: projevy, rizika, prevence, svépomoc a 
léčba. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Z mého rozhovoru pro média na téma smích. Skrytá tužba pana Bivoje. Neskromnost. 
Spravedlivě se uklidnit. Velký zmatek. Olympiáda střízlivě. Chlapi, poplach! Stejný cíl, jiný 
prostředek, jiný výsledek. Setkání s bruslařkou. Paní Veselá a paní Smutná soupeří. Kdo vyhraje? 
Setkání po roce. Iluze. Složitá cesta. Popelář Pepa. Není to žádný krasavec, ale stojí za to ho 
potkat. Nové kousky kdykoliv. Někdo ťuká na dveře. Ale kdo? Jak a proč ovlivňují emoce tělesné 
zdraví. Pověrčivost u návykových nemocí a v každodenním životě. Pro živé i pro ty, kdo odešli. 
Nadprůměrná mládež. Spojení neslučitelného. Anekdota od „proroka“. Hledají se posluchači. 
Jasmínový čaj. Co lidi zajímá a nemělo by. Pan O. Z mého rozhovoru pro média na téma 
návykové nemoci. Střízlivost a zvládání bolesti. Hraní se smíchem. Jak zvládnout těchto dvanáct 
situací. Duchovní praktiky a karma. 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
35 způsobů, jak zlepšit své vztahy. Pan Vybíravý nakupuje. Chraňte svoji energii a klid: šest 
jednoduchých možností. Paní Veselá a paní Smutná soupeří. Kdo vyhraje? Jednoduchý, 
uklidňující čajový rituál. Užaslý smích. Jak se zbavit hazardu. Posilněte svaly, otevřete hrudník, 
procvičte páteř a učte se pružnosti.  
 

https://drnespor.eu/35Vzt.doc
https://drnespor.eu/Ground3.doc
https://drnespor.eu/ZEmoS3.doc
https://drnespor.eu/GDeti21.doc
https://drnespor.eu/GDeti21.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/R8oqQlzLNxc
https://youtu.be/dB1sLxgsDZ4
https://youtu.be/3QgsTSj6q_E
https://youtu.be/3QgsTSj6q_E
https://youtu.be/FUCdAsgWPVs
https://youtu.be/Tmbrb_Kn1DM
https://youtu.be/Tmbrb_Kn1DM
https://youtu.be/bdM9SXu35oM
https://youtu.be/kuBDoHMlrHY
https://youtu.be/8mmDVnxgqlA
https://youtu.be/8mmDVnxgqlA
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Audio nahrávky 
Střízlivá hudba a zpěv viz „Písně hrdých abstinentů“. 
Relaxační a meditační nahrávky: „Relaxace a meditace“. 
 
Nová střízlivá pohlednice, tato i předchozí jsou volně na mém webu.  
Tam najdete i řadu možností, jak střízlivé pohlednice využívat. 

 
 

Mějte se hezky a střízlivě,  
MUDr. Karel Nešpor, CSc. 
drnespor.eu 
☺ 
 
Technické informace 
– Tento soubor lze otevřít např. v Acrobat Reader (zdarma) a v novějších verzích Word. 
– „Střízlivé novinky“ vycházejí obvykle koncem měsíce. 
– Kdo nechce dostávat „Střízlivé novinky“, ať odpoví na tento e-mail „odhlašuji“. 
– Kdo další zájem o „Střízlivé novinky“, ať mi pošle e-mail. 

https://drnespor.eu/p-h-a.html
https://drnespor.eu/relaxcz.html
https://drnespor.eu/antire.html
http://drnespor.eu/

