
Milí členové oddílu,  

vzhledem k omezením způsobeným Covid-19 jsme se rozhodli uspořádat letošní Valnou 

hromadu nekontaktně, tzv. on-line s hlasováním per rollam. 

Česky a jednoduše. 

Jako vždy Vám s předstihem zašleme potřebné podklady – vyúčtování loňského roku, návrh 

rozpočtu na rok letošní. Pokud budete mít jakékoli dotazy či připomínky, ozvěte se mailem či 

telefonicky okamžitě, ať vše vyřešíme. 

1. Všem Vám bude na Vaši mailovou adresu zaslán link, na který kliknete dne 5. února 

2021 v 18.00, a tímto způsobem se připojíte k on-line konferenci. Na počítači budete 

moci sledovat to, co byste na Valné hromadě viděli v reálu – nás, členy výboru, kteří 

Vás přivítáme a seznámíme se zprávou o hospodaření, návrhem rozpočtu a plánem 

akcí na rok 2021, poté může následovat diskuze. K tomuto připojení nepotřebujete 

žádné speciální vychytávky (sluchátka, mikrofon, web kameru), bude to, jako byste se 

dívali na televizi. Vaše účast není nijak závazná, ba dokonce ani povinná, protože 

podklady k prostudování už budete mít u sebe (zaslané mailem). Kdo se na nás dívat 

nechce, nemusí. 

2. Po skončení vysílání Vám během  chvilky přijde hlasovací formulář, ve kterém 

zaškrtnete, pro kterou variantu hlasujete. (Např. Schvaluji výsledek hospodaření za 

rok 2020 -možnosti ANO, NE.) Vyplněný formulář má dole tlačítko odeslat, stisknete a 

máte hotovo. 

3. V případě, že nejste kamarádi s technikou (a nestyďte se za to), můžeme Vám 

formulář doručit papírově, jen nám dejte prosím předem vědět, že to tak chcete. 

Co udělat proto, aby letošní Valná hromada mohla proběhnout tímto způsobem? 

Krok 1 – zkontrolujte si svoje mailové adresy. Jestli používáte jinou, než je uvedena na 

stránkách oddílu, aktualizujte si ji, aby Vás všechny informace dostihly. 

Ničeho se nebojte, se vším Vám pomůžeme, vše vysvětlíme. Důležité je, že pokud chceme 

žádat o dotace, musíme mít schválený rozpočet. Bez toho to nejde. 

A zde jeden malý „háček“ – na hlasování máte 15 dní (doporučujeme ale hlasovat co 

nejdříve). Pokud se nezúčastníte hlasování, znamená to bohužel, že jste PROTI – pokud 

hospodaření neodsouhlasíme, můžeme se s dotacemi rozloučit. 

Další informace Vám budou chodit postupně, ničeho se nebojte a díky za spolupráci. 

Váš výbor 


