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MAS Královédvorsko / Lenka Křížová

Od: MAS Královédvorsko / Simona Tulachová
Odesláno: středa 2. prosince 2020 7:16
Komu: jirickova.alexandra@mudk.cz; MAS Královédvorsko / Jan Machek; 

cermakova@hankuv-dum.cz; vitpaula@seznam.cz; lamajanak@seznam.cz; 
vertom@centrum.cz; Nancy

Předmět: Setkání Výboru MAS - online 3. 12. v 8.30
Přílohy: 124713424_3372750869459780_6971687681487827169_n.png; 124824748_

569979337147391_9132909202598950460_n.png; Pozvánka Výbor online.pdf

Důležitost: Vysoká

Dobrý den, vážení členové Výboru MAS Královédvorsko, 
 
v příloze si Vám dovoluji zaslat pozvánku na online setkání výboru, které se dle dohody bude konat zítra 3. 12. 
v 8.30. 
 
Sejdeme se na tomto odkazu: 
 
https://us02web.zoom.us/j/89018353583 
 
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) 

 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 8:20 hod – tedy klik na odkaz od 8:20  

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

 pokud budete mít jakékoliv technické problémy s připojením, obraťte se na Míšu Procházkovou - telefonní 
číslo 731 630 919  

 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 půl hodinkou.  

Děkujeme za vstřícnost, ochotu a spolupráci se setkat online. 

 

Těšíme se na viděnou 
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Simona Tulachová, DiS. 
projektová manažerka 
Kvalifikační standard kód: 63-007-R: Manažer projektu 
 
MAS Královédvorsko, z.s. 
náměstí Václava Hanky 828 (kino Svět) 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
tel.: 731 683 034 
www.maskd.cz 

 
 
 

 


