
Pracovní mítink skype skupiny AA „Zvláštní spojení“ konaný dne 14.9.2022
BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probí�há�  právidelne�  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.

Přítomní:Lubko,Marky,Aleš,Anna,Brychtal,Andrea,Jarmila,Jitka F.,Jozef 
M.,Ladislav,Lucia H.,Michal S.,Milan,Mirka,Petr Z.,PP PP Petr,Tomáš K.,Tomáš
U.,Hana
Sekretář, zapsal: Lubko/Marky
Spojovatel: Andrea

Mítink začal Deklarací jednoty a  modlitbou vyrovnanosti 

Jednotlivá témata:

Transparentní účet
   účet je transparentní a každý se na něj může podívat
na odkazu:

https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/
vypis-transparentnich-uctu
https://www.fio.sk/bánkove-služby/bánkove-učty/tránspárentny-učet/
vypistránspárentnyčh-
učtov
Po žádá�ní� č�í�slá u� č�tu stáč�í� kliknout ná „prohle�dni u� č�et“.
Č(R u� č�et:  2602189903/2010 - mená ČZK
SK u� č�et: 2201999825 - mená EUR
Stav k 14.9..2022
Be�ž�ny�  žu� státek Č(R u� č�et: 3300,22-kč
Be�ž�ny�  žu� státek SR u� č�et: 276,76,-€

Příspěvky na diskuzi k BM dne 14.9.2022

1.Změna čtení textů na mítinku12/12(sobota)

Skupinové svědomí rozhodlo,že na mítinku 12kroků/12 
tradic(momentálně v sobotu) se čtení zkrátí na Preambule,12.kroků a 
akt.tradici

 
.
2.  Návrh na zkrácení doby sdílení



Již na minulém BM padl návrh na zkrácení časového limitu na sdílení z 5 na
4 minuty,díky většímu počtu přihlášených v posledním čase.Skupina ale 
nakonec rozhodla pro zachování časosového limitu 5 minut.

3.Vkládání textu do chatu před mítinkem

Skupina se domluvila,že není povinností sekretáře vkládat texty ke čtení 
před mítinkem.Zároven apelujeme na členy,aby se podíleli na čtení.Veškeré 
texty jsou v Modré knize a také ve formátu mítinku. Nový aktualizovaný 
formát mítinku bude připnutý do chatu a také na naše webové stránky

4.Změna formátu mítinu

Skupinové svědomí odsouhlasilo změnu formátu mítinku a upozornění před 
mítinkem v chatu o tom,že se jedná o uzavřený či otevřený mítink.Sekretář 
napíše před uzavřeným mítinkem do chatu informaci,že se jedná o uzavřený 
mítink,namísto věty,že je pouze pro alkoholiky větu - je pro ty,kteří chtějí 
řešit svuj problém s alkoholem.Aktualizaci formátu mítinku a jeho vložení do
společného chatu,kde budou zachyceny změny ve čtení 
textu(mítink12/12),oznámení,pro koho je uzavřený mítink a které dny je 
otevřený/uzavřený mítink si vzala na starosti Andrejka-slovenský a Mirka-
český.

5. Téma,když příjde nováček

Jelikož je v AA zažito,že když příjde nováček,měl by být tématem 1. 
krok,vznesla Anička dotaz,zda se má číst konkrétní litaratura apod.Skupina 
se nakonec domluvila,že není nutné číst část kapitoly Ještě o 
alkoholismu,pokud se téma toho mítinku přibližuje 1. kroku.Téma 1. kroku 
by mělo být zachováno,ale da se k tomu využít i jiné čtení-je na sekretáři,aby 
zhodnotil,zda se téma nebo čtení vztahuje k 1. kroku.

6. Inventura skupiny

Lubko navrhl udělat při příštím BM i inveturu skupiny,která by se měla 
jednou za čas provádět. Vzal si na starost obstarat formát a otázky k 
inventuře.

Informace ohledně literary AA:
Literaturu AA lze objednat na
knihy@aamail.cz   – v češtině  
knihyaa@gmail.com   – ve slovenštině  

mailto:knihyaa@gmail.com
mailto:knihy@aamail.cz


Mítingy v AA ZS
PONDELOK: č�í�tánie ž MK
UTOROK: „te�mátičky� “ mí�ting, kde te�mu vyberie sekretá� r mí�tingu
STREDA: mí�ting ná te�mu „Slogány“, kde sekretá� r mí�tingu vyberi 3 slogány
-ná žá�kláde rožhodnutiá skupinove�ho svedomiá, ráž mesáč�ne, obvykle druhá 
streda v mesiaci, bude namiesto riadneho mítingu Biznis míting (Inventúra
skupiny)
ŠTVRTOK: 44 otá� žok(brož�urá AA)
PIATOK: knihá Zku� senosti,silá á ná�dej
SOBOTA: mí�ting „Kroky á Trádí�čie AA“, kde podľá áktuá� lneho mesiáčá je mí�ting
venovány�  2x áktuá� lnemu kroku á 2x áktuá� lnej trádí�čii
NEDEĽA: mí�ting o 10:00 venovány�  te�me „MoA j obľu� beny�  u� rivok ž literátu� ry AA“ á
mí�ting o
20:00 venovány�  č�í�tániu ž knihy „Dospeli sme k viere“

 Internetová doména bylá žápláčená v srpnu 2021 ná žá�kláde�
rožhodnutí� skupinove�ho sve�domí� ná 5 let.

Akčie v Č(ečhá� čh:
https://www.anonymnialkoholici.cz/pro-cleny/seznam-akci/
Akčie ná Slovensku:
http://www.alkoholici-anonymni.sk/akcie/

 Zápis bude žáslá�n č�lenu� m ZS á bude vyve�s�en 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� ve str�edu 12.10.2022 (Termín se po
vzájemné dohodě může
změnit).

Webové stránky Zvláštního spojení: www.cs-aa.eu

Meeting byl zakončen modlitbou 3.kroku,modlitbou vyrovnanosti a 
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.


