
Pracovní meeting 16.07.2019 

 

BM skype skupiny „Zvláštní spojení“probíhá pravidelně jako setkání členů ohledně služebních 

záležitostí a slouží k pravidelné informovanosti všech členů. Může se zúčastnit kdokoli mající zájem o 

dění v AA. 

 

Přítomní: Aleš, Fero, Jitka, Jitule, Jožo, Milan, Tomáš, Luboš Krt, Lada, Kristinka, Anna Šar., Karel Kuch. 

Náhradní sekretář: Michal  

 

Skupinové svědomí na úvod jednoznačně odsouhlasilo, že dnešní BM povede vzhledem k 

předchozí omluvě sekretářky Michal. 

 

Diskutovaná témata:  

 

Převod zůstatků na účtech:  

 

Aktuální stav na účtech skupiny Zvláštní spojení je následující:  

Český účet: 12996 Kč 

Slovenský účet: 490 Euro 

 

Skupinové svědomí po diskuzi jednoznačně odsouhlasilo, že převod přebytků zůstatků nad 6000 Kč 

na českém účtu a nad 300 Eur na slovenském účtu ve prospěch účtu celostátního budeme i 

s ohledem na plánované setkání skupiny ZS v Popradě řešit na příštím BM. 

 

Obsazení volných pozic spojovatelů:  

 

Vzhledem k aktuálnímu neobsazení spojovatelů vybraných meetingů skupinové svědomí po 

předchozí diskuzi jednoznačně odsouhlasilo následující spojovatele na volné pozice:  

Neděle dopoledne - Luboš Krtko 

Středa – Jitule / Tomáš 

Pátek - Jitka 

Sobota – Jožo (v záloze Aleš) 

 



 

Návrh na prodloužení nedělního meetingu od 19:00 o půl hodiny navíc:  

 

Skupinové svědomí po předchozí diskuzi jednoznačně odsouhlasilo, že se nedělní meeting v neděli 

prodlouží o 30 min, tzn. potrvá od 19:00 -20:30. Aktuální sekretář Láďa souhlasil, že prodloužený 

meeting povede. Pokud by některý večer nemohl vést celý prodloužený meeting, předá operativně 

vedení meetingu jinému účastníkovi.  

 

Pravidelnost konání business meetingů:  

 

Diskutovali jsme možné snížení frekvence business meetingů. Po následné diskuzi a žádosti o konání 

inventury skupiny skupinové svědomí jednoznačně odsouhlasilo, že preferuje stávající měsíční 

frekvenci meetingů v pravidelných termínech (každé druhé úterý v měsíci) a na příštím BM bude toto 

téma ještě dále diskutováno. Rovněž padl návrh, zda-li by se počet sekretářů BM nemohl rozšířit na 

dva, aby se BM konaly pravidelně. Rovněž tento návrh budeme diskutovat na příštím BM.  

 

Příští BM se koná v úterý 13.8. 

 

Meeting byl zakončen společným prohlášením Deklarace zodpovědnosti 

JSEM ZODPOVĚDNÝ, 

KDYŽ KDOKOLI A KDYKOLIV BUDE SAHAT PRO POMOC. 

CHCI ABY POMOCNÁ RUKA AA BYLA VŽDY K DISPOZICI. 

A ZA TO JSEM ZODPOVĚDNÝ. 

Dále následovala modlitba. 


