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BM skype skupiny  „Zvláštní spojení“  probí�há�  jáko setká�ní�  č�lenu�  ohledne�  služ�ební�čh žá� lež� itostí�  á
slouž� í� k právidelne�  informovánosti vs�ečh č�lenu� . Mu� ž�e se žu� č�ástnit kdokoli májí�čí� žá� jem o de�ní� v AA

Prítomní: Anna, Jituš, Evža, Ferko, Hanka, Jozo, Marky, Michal, Milan, Tomas, Lubos Krtko, Natálka, 
Aleš, Karel Ku.

Sekretář,  zapsal: Aleš

Spojovatel: Jituš

Míting začal modlitbou o poklid.

Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit co změnit mohu, a moudrost
jedno od druhého rozeznat.

Jednotlivá témata

Transparentní účet
 Pokladník Luboš K. informuje, že účet je transparentní a každý se na něj může podívat 

na odkazu:

http://www.fio.čž/bánkovni-služby/bánkovni-učty/tránspárentni-učet/vypis-tránspárentničh-učtu

Po žádá�ní� č�í�slá u� č�tu stáč�í� kliknout ná „prohle�dni u� č�et“.

Č(R u� č�et:      2200128526  ko� d bánky   2010 mená ČZK
SK u� č�et:      2900128535  ko� d bánky   8330 mená EUR

Stáv k 1.11.2018

Be�ž�ny�  žu� státek Č(R u� č�et: 13 796,00 CZK 
Be�ž�ny�  žu� státek SR u� č�et:    527,15 EUR

*Návrhy na naložení se sedmou tradicí: Luboš (pokladník)*
Ales�  ná� vrh pr�eposlát pr�ebytky nád 6000 ČZK á 300 Eur á nehromádit finánče – sčhvá� leno
Skupiná se shodlá, ž�e je dobre�  podporovát č�leny v nouži.

*Zvolení delegátů na KVS 2020 v Brandýse nad Labem*  
Nomináče: Jitká, Ales�  – sčhvá� leno – Ales�  neč�erpá�  finánče protož�e bude bydlet domá, Jitu to

sámá žvá� ž� í�.
*Zdieľanie počas mítingu*

Ná�vrh doporuč�ovát ohránič�it sdí�lení�  5 minutámi – sčhvá� leno – bude dá�no jáko doporuč�ení�
sekretá� r�u�  – poslá�ní�m sekretá� r�e bude i nečhát v pr�í�páde�  žá� váž�ny�čh obtí�ž� í� ve� ts� í� prostor.

*Rotace služby webmastera*

Doposud slouž� í� Lá�ďá, ále slouž� í� již�  velmi dlouho – hledá�me dobrovolní�ká plus je tr�ebá probrát
s Lá�ďou.

*Sekretář BM*

Nutno žvolit – skupiná žvá� ž� í�, á vyr�es� í�me, ná�vrh ná pá� tek

*Zkrácení nedělního meetingu opět na hodinu* 

Dá� t ečho Lá�ďovi

*Sjednocení formátu meetingu* 

Rožeslát áktuá� lní� formá� t vs�em sekretá� r�u� m

*Informace o akcích – weby českých i slovenských AA.* 

*Změna hesla na CS AA*

http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu


*Karel navrhl aby vždy první přihlášený na čtení skutečně četl. *

Je to u� kolem žodpove�dne�ho sekretá� r�e.

*A  aby  všichni,  kdož  chtějí  sdílet,  včetně  sekretáře,  se  napsali  do  chatu,  a  doporučení
sekretářům, aby nejprve nechali přednost skupině.*

*Úprava formátu meetingu aby zahrnula představení účastníků – koordinace Aleš (CZ a Luboš
(SK formát)*

Otázky z inventury skupiny na prodiskutování

 Co víc může naše skupina udělat pro šíření poselství?

Obesí�lá�me le�č�ebny informáčí� o ZS, AT spečiálisti – v rež� ii jednotlivču� .
Poselství� s� í�r� í�me i meži odbornou ver�ejností�. 
Pokráč�uju� čá áktivitá: UA stáv ná vy�kon trestu odn� átiá slobody, Ruž�omberok.

 Je naše skupina přitažlivá i pro ostatní alkoholiky?
Snáž� í�me  se  dodrž�ovát  Trádiče  á  formá� t  meetingu.Skupinove�  sve�domí�  rožhodlo,  ž�e  Infomeetingy
v le�č�ebná� čh  by  me� ly  žu� stát  pod  pátronáčí�  loká� lne�  v mí�stní�čh  skupiná�čh.Užávr�ene�  meetingy
Zvlá� s�tní�ho spojení�:  Str�edá 20:00 á Nede� le  10:00.  Zá� roven�  se dohodlo,  ž�e  táto informáče bude ná
webu.
Webove�  strá�nky boli áktuáližováne� .

 Co můžeme udělat pro udržení členů?
Drž�et se ve vy�pove�di sve�ho álkoholismu á uždrávová�ní�, dodrž�ovát právidlá komunikáče, nevyná� s�et.
Pokud  je  pr�í�tomny�  nová� č�ek,  sekretá� r�  ždu� rážní�,  ž�e  se  jedná�  o  nejdu� lež� ite� js� í�ho  č�lená  setká�ní�,  á
nová� č�kovi je nábí�dnuto neformá� lní� popoví�dá�ní� po meetingu. Vyždvihovát uždrávují�čí� sí�lu služ�by.

 Zdůrazňujeme důležitost sponzorství? Co můžeme udělat lépe?
Tábulká, rožesláná�  ná káž�de�m meetingu, obsáhuje jme�ná mož�ny�čh sponžoru�  á te�čh, kter�í�  sponžorá
hledájí�.  Sekretá� r�  se  rovne�ž�  pr�ed  koleč�kem  vde�č�nosti  žeptá� ,  hledá�  li  ne�kdo  sponsorá  á  pokud  je
nová� č�ek, sekretá� r�  vysve� tlí�  pojem Sponžor á ždu� rážní�,  ž�e kroky doporuč�ujeme de� lát se sponžorem.
Z( ene�  by me� lá de� lát sponžorku ž�ená, muž� i ope� t muž� .

 Mají  všichni  členové  možnost  zapojit  se  do  sdílení  a  také  do  dalších  skupinových
aktivit?

Skupinove�  sve�domí�  sá  dohodlo,  ž�e  podmienkov  ná  sekretá� rá  mí�tingu  je  minimá� lná  triežvosť  6
mesiáčov.  V pr�í�páde�  rečidivy  sekretá� r�esá  sekretá� r  vždá�vá  funkčie  á  bude  skupinovy�m  svedomí�m
odsu� hláseny�  novy� , ktory�  spln� uje krite�rium.
Když�  se  sekretá� r�  nebo spojovátel omluví�, pohotove�  pr�ebí�rá�  služ�bu kdokoliv. Odporu� č�ánie je, áby to
bol č�len, ktory�  splAn� á pož� iádávky ná sekretá� rá resp. č�len s nájdlhs�ou triežvosťou. Sámožrejme ide len
o odporoG č�ánie á je ná sámotnej skupine, áby si žvolilá pre dány�  mí�ting sekretá� rá. Pokud je ne�kdo
spojovátel, nápí�s�e to do čhátu áby nebyly ná u� č�tu cs aa pr�ihlá� s�eni dvá.

 Děláme vše pro to,  abychom zajistili  přitažlivost  a  dostupnost  našeho  prostoru pro
meetingy?

Skupinove�  sve�domí�  souhlásí�,  meetingy jsou káž�dy�  den, več�er, vyjmá nede� le, kdy jsou i dopoledne.
Informáče  o  nás�í�  skypove�  skupine�  Zvlá� s�tní�  spojení�   á  o  vs�ečh meetingá� čh,  jákož�  i  dáls� í�  už� iteč�ne�
máteriá� ly (nápr�. ke Kroku� m) jsou dostupne�  ná ádrese http://www.čs-áá.eu/užitočne/dokumenty-á-
máteriály/formát-meetingu/

Ná webe Lá�ďá umiestnil už�  odkážy ná áktuá� lne formá� ty mí�tingu v ČZ áj SK.

 Co v poslední době udělala naše skupina pro šíření poselství  do odborné komunity:
lékařů, duchovních,  dalších osob setkávajících se s alkoholiky?

http://www.cs-aa.eu/uzitocne/dokumenty-a-materialy/format-meetingu/
http://www.cs-aa.eu/uzitocne/dokumenty-a-materialy/format-meetingu/


Vižitky byly rožeslá�ny elektroničky, ták áby je bylo mož�no vytisknout i ná ve� ts� í� formá� t á umí�stit do
ordináčí�, kostelu� , ve�žení� ápod. (jednotliví� u� č�ástní�či po sve�  vlástní� ose). 

 Jak naše skupina naplňuje zodpovědnost k Sedmé Tradici?
á: Plátí�me ná�klády ná s� í�r�ení� poselství� (literáturá, doprává)
b: Pr�ebytek u� č�tu�  nád 6000 ČZK, resp. 300 Euro posí�lá�me dvákrá� t do roká ná čelostá� tní� u� č�ty AA.

 Dubnovýzápis  bude  žáslá�n  č�lenu� m  ZS  á  bude  vyve�s�en  pr�ed  meetingem  ná  Skype  pro
doplne�ní� á pr�ipomí�nky. Pote�  se bude árčhivovát á vyve�sí� se ná webu.

Další pracovní meeting se uskuteč�ní� v 

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.
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