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Vážení vždy střízliví přátelé, kolegyně a kolegové, 
srdečně zdravím a posílám Vám obvyklé vydání Vždy střízlivých novinek. 
 
Doléčování na odd. 31 v září 2020 
Doléčování na mužských odděleních, Anonymní alkoholici, Anonymní gambleři a 
Anonymní narkomani na pavilónu 19 budou působí ve stejném rozsahu jako před 
karanténou, více viz zde. 
Kdyby se něco změnilo, napíšu to do svého webového deníku.  
Důležitá poznámka: Ke vstupu do bohnického areálu je třeba použít hlavní vrátnici 
z Ústavní ulice. Ta není průjezdná pro auta, ale procházka parkem je zdravá. Vezměte si 
prosím roušku. 
Lze také využívat skupin Anonymních alkoholiků a Anonymních narkomanů. 
 
Nové zápisy v mém internetovém deníku (řazeno od nejnovějších) 
Přizpůsobivost v praxi. Něco ve vzduchu. Jde to jednoduše. Opravdu nikam? Nedbalá 
sfinga. Kdo to řekl? Ošidné statistiky. Dobré ráno, pane Stéblo! Návštěva. Tak jednoduché 
to není. Perlička ze světa moderních technologií. To se jim nepovedlo. S úsměvem nebo 
bez? Seriózní odpověď. Nejméně metr. Vzdělávání pro radost. Elixír mládí. Patnáct je moc. 
Kam zasadit myšlenku? Paní Vykutálená a tyčinky. Pořádná oslava. Děkovaní do budoucna. 
Sítě. Klanění se mobilům. Nešpor s mrkví. Proč a kdy se mračit. Čajové svíčky. Tržiště. Pro 
koho je zvláště důležitá pravidelnost. Humor, při kterém se asi nebudete smát. Kdy zavřít 
oči a kdy ne. Kde je díra. Nebeská voda. Prapodivná věc. Opatrnost. Čaj chudých lidí. 
Krátká meditace před spaním i po probuzení. Skvělé možnosti, jak trénovat duševní 
pružnost. Rozumná a nerozumná přání. Originální odmítnutí. 
 
Nová videa na adrese www.youtube.com/drnespor 
Tam jsou i jejich anglické verze, kdybyste chtěli pro přátele v cizině. 
Objev pokladu. Gájatrí mantra (prosíme, aby nás osvítilo nejvyšší světlo). Óm Bhagaván 
(Tento duchovní zpěv se obrací k nejvyššímu pánu a učiteli). Užaslý labužník. Jak správně 
vyznat lásku. Tohle by měl vědět každý. Jak si udělat přátele v šesti světech. Mávání je 
hezké a hygienické. Ale umíte správně mávat? Jednoduchá pomoc pro složité problémy. 
Co vám přeji? Budete se divit! Hrající si kočka pro ty, kdo hodně sedí. Úplně jiná, 
bezpečnější party. Umíte správně používat mobil? Pravděpodobně ne! Proč se zamračit, a 
pak se zasmát. Hezký úsměv: čtyři skupiny svalů. Starodávná moudrost, která nás chrání 
před zahlcení informacemi. Jak se smějí věžní hodiny. Humor, při kterém se asi nebudete 
smát. 
 
Audio nahrávky  
Nové audio nahrávky 
Blahopřání z rádia. 
Televizní interview týkající se návykových rizik. 
Střízlivá hudba a zpěv: „Písně hrdých abstinentů“. 
Relaxační a meditační nahrávky viz „Relaxace a meditace“. 

http://drnespor.eu/Strizliv.doc
http://drnespor.eu/denicek.html
https://www.anonymnialkoholici.cz/pro-cleny/skupiny/
https://anonymni-narkomani-cz9.webnode.cz/kontakt/
http://drnespor.eu/denicek.html
https://youtu.be/JUvgxgrNUVQ
https://youtu.be/nyVeEMQAXC4
https://youtu.be/Pw08W-MZobA
https://youtu.be/Pw08W-MZobA
https://youtu.be/EKkbaNnAmvQ
https://youtu.be/2vkjCMyGOTg
https://youtu.be/2vkjCMyGOTg
https://youtu.be/J4sfCYM6kCE
https://youtu.be/x4rY4iiiUGM
https://youtu.be/3udrrwCyRS0
https://youtu.be/3udrrwCyRS0
https://youtu.be/KAS0lwRMOy4
https://youtu.be/cA2NVPCeFFI
https://youtu.be/3z7RzBtGyyE
https://youtu.be/NIeKj_zNtsU
https://youtu.be/NIeKj_zNtsU
https://youtu.be/pNnNekU_p3I
https://youtu.be/24ua-WQdiWM
https://youtu.be/24ua-WQdiWM
https://youtu.be/LD07_-LTUBY
https://youtu.be/S4VLyM2F6rI
https://youtu.be/S4VLyM2F6rI
https://youtu.be/dfGipRrnjXc
https://youtu.be/IUtJez4eFGM
https://youtu.be/IUtJez4eFGM
http://drnespor.eu/PHA/CRo24820.mp3
http://drnespor.eu/PHA/CNN3.mp3
http://drnespor.eu/p-h-a.html
http://drnespor.eu/relaxcz.html
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Následující pohlednice je spolu s jinými volně ke stažení v sekci Střízlivé pohlednice. 
Pohlednicí můžete potěšit střízlivé přátele nebo si ji stáhnout pro sebe do počítače nebo 
mobilu. 

 
 
 
Střízlivosti zdar a vše dobré přeji,  
MUDr. Karel Nešpor, CSc. 
drnespor.eu 
☺ 
 
Technické informace 
– Tento soubor lze otevřít např. v Acrobat Reader (je zdarma) a v novějších verzích Word. 
– „Střízlivé novinky“ rozesílám obvykle koncem měsíce. 
– Kdo nechce dostávat „Střízlivé novinky“, ať odpoví na tento e-mail „odhlašuji“. 
– Jestli má někdo další zájem o „Střízlivé novinky“, ať mi pošle e-mail. 

http://drnespor.eu/antire.html
http://drnespor.eu/

