
Pracovní mítink Skype skupiny AA „Zvláštní spojení“ konaný dne 11.1. 
2023. 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 a je zároveň 
alkoholik. 

 
 

Přítomní: Ferko, Denisa, Gréta, Gábina, Ladislav, Lucia, Milan, Pavol, Mirka, 
Bejka, Aneta, Anna, Hana, Máša, Peter V., Peter, Alex 

Sekretář / zapsal: Lucia / Mirka 

Spojovatel (zastupující): Mirka 
 

Mítink začal Deklarací jednoty a Preambulí. 

 

Jednotlivá témata, příspěvky na diskuzi k BM. 

Byl  přečten minulý zápis s otázkou, zda má někdo připomínky, případně další 
skutečnosti k projednání.  

Znovuotevření tématu „Meditačních mítinků“. Prozatím odloženo. Pavol s 
Tomášem se ujali dokončení návrhu a upřesnění možností. Poté budou na BM 
předkládat návrhy.  

Byl zkontrolován účet a zůstatky. 

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/bankove-sluzby/bankove-ucty/transparentny-
ucet/vypistransparentnych-uctov 

Po zadání čísla účtu stačí kliknout na „prohlédni účet“. 

ČR účet: 2602189903/2010 - měna CZK 

SK účet: 2201999825 - mena EUR 

Stav k 11.1. 2023 

Běžný zůstatek ČR účet: 3600.- Kč 

Běžný zůstatek SR účet: 374 .- € 



Jitule měla probrat na IT komisi možnost jiného spojení mítinků, jelikož Skype 
se nejeví jako příliš bezpečný. Odloženo na příště pro nepřítomnost Jitky. 
 

Informace ohledně literary AA: 

Literaturu AA lze objednat na 

knihy@aamail.cz – v češtině 

knihyaa@gmail.com – ve slovenštině 

 
 

Mítingy v AA ZS na první půljrok 2023 

Pondělí ve 20 hodin - Čtení z knihy "Anonymní alkoholici" MK – uzavř. mítink  
 
Úterý ve 20 hodin – Tématický mítink, téma vybírá sekretář mítinku - otevřený mítink  
 
Středa ve 20 hodin - Slogany AA" - uzavřený mítink, každou druhou středu v měsíci BM. 
 
Čtvrtek ve 20 hodin - Čtení z brožury "44 otázek" - otevřený mítink  
 
Pátek ve 20 hodin - Čtení z knihy "Zkúsenosti, sila a nadej" - uzavřený mítink 
 
Sobota ve 20 hodin - Studium z knihy "12 Kroků+12 Tradic" - uzavřený mítink 
 
Neděle v 10 hodin - Můj vybraný úryvek z literatury AA - uzavřený mítink 
Neděle ve 20 hodin - Čtení z knihy "Dospěli jsme k víře" - otevřený mítink  
 
Na vysvětlenou:  
Otevřený mítink znamená, že je určen pro každého. Alkoholika, gemblera, 
narkomana, člena jiných skupin (DDA, Al-Annon,…), či hosta. 
 
Uzavřený mítink je určen pouze pro alkoholiky, tedy ty z nás, kteří máme 
problém s alkoholem 
 

 Internetová doména byla zaplacena v srpnu 2021 na základě 

rozhodnutí skupinového svědomí na 5 let. 

Akce v Čechách: 

https://www.anonymnialkoholici.cz/pro-cleny/seznam-akci/ 

Akce na Slovensku: 



http://www.alkoholici-anonymni.sk/akcie/ 

 
Zápis bude vyvěšen na chatu Skype pro doplnění a připomínky.  

Poté se bude archivovat a vyvěsí se na webu. 

Další pracovní meeting se uskuteční ve středu 8.2. 2023 ve 20 hodin 

(Termín se po vzájemné dohodě může změnit) 

 
 

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

 
 

Meeting byl zakončen modlitbou sv. Františka, Přísliby 12. kroku a 
společným prohlášením Deklarace zodpovědnosti 

JSEM ZODPOVĚDNÝ, 

KDYŽ KDOKOLI A KDYKOLI BUDE SAHAT PRO POMOC. 

CHCI, ABY POMOCNÁ RUKA AA BYLA VŽDY K DISPOZICI. 

A ZA TO JSEM ZODPOVĚDNÝ. 

 


