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MAS Královédvorsko / Lenka Křížová

Od: MAS Královédvorsko / Lenka Křížová
Odesláno: pondělí 7. prosince 2020 15:35
Komu: MAS Královédvorsko / Lenka Křížová
Kopie: tulachova.simona@maskd.cz; MAS Královédvorsko/ Michaela Prochazkova; Jiřičková 

Alexandra, Mgr.
Předmět: Valné shromáždění MAS Královédvorsko - pozvánka na setkání 15.12.2020 od 17.00 

hodin
Přílohy: PozvánkaVS15122020.pdf

Důležitost: Vysoká

Vážení členové, 
 
na základě jednání Výboru si Vás dovolujeme pozvat na setkání valného shromáždění MAS Královédvorsko, které se 
uskuteční ONLINE, a to 15. 12. 2020 od 17.00 hodin.  
Sejdeme se na tomto odkazu: 
 
https://us02web.zoom.us/j/81016669156 
 
Jak se připojíte na Zoom? Máte 2 možnosti:  

 DOPORUČUJEME: kliknutím na výše uvedený link budete sledovat jednání přímo z vašeho prohlížeče 
(objeví se nejprve okénko – potvrdíte LAUNCH MEETING a dále pak potvrdíte START WITH COMPUTER 
AUDIO – viz obrázky v příloze) 

nebo si stáhnete si aplikaci Zoom do svého počítače nebo mobilu a jednání budete sledovat přímo v něm 

Něco málo praktických drobností k jednání:  

 k jednání vás budeme vpouštět od 16:50 hod – tedy klik na odkaz od 16:50  

 svoje dotazy/připomínky – pokud budete mít, můžete psát do chatu, budeme na ně průběžně odpovídat  

 pokud budete mít jakékoliv technické problémy s připojením, zavolejte nám na číslo 739 243 465.  

 Jednání budeme pro jistotu i nahrávat a pro potřeby SCLLD vyfotíme i obrazovku. 

 pro dobrý pocit z jednání se hodí mít  

o kvalitní připojení 

o sluchátka nebo dobrý zvuk 

o ideálně klid a nerušenou pohodu  

o a připravenou kávu nebo konvičku čaje:)  

 

Jednání nebude trvat dlouho – počítáme s hodinkou. Bohužel letošní rok nebyl osobnímu jednání nakloněn.  

Předem tak děkujeme za vstřícnost, ochotu a spolupráci se setkat online. 

Podkladové materiály k jednání bychom Vám zaslali v průběhu tohoto týdne.  

Na jednání Vás s nimi seznámíme a následně další dny (předpoklad středa, čtvrtek 16.-17.12.2020) bude probíhat 
hlasování o souhlasu s jednotlivými body per-rollam (e-mailem).  

V případě jakýchkoliv dotazů jsme pro Vás k dispozici.  
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Dovolujeme si Vás také informovat, že ode dneška probíhá v kanceláři MAS veřejná sbírka pod názvem BALÍME PRO 
ŠIMONKA - https://www.maskd.cz/balime-pro-simonka/ .  

Budeme moc rádi, pokud se aktivně zúčastníte a podpoříte tak nákup čističky vzduchu pro novorozence z Dolní 
Brusnice, který se narodil s nemocí motýlích křídel. 

Těšíme se na Vás. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Lenka Křížová, DiS. 
ředitelka kanceláře MAS 
vedoucí manažerka pro tvorbu SCLLD 
 
MAS Královédvorsko, z.s. 
náměstí Václava Hanky 828 (kino Svět) 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
tel.: 739 243 465 
www.maskd.cz 
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