
Ahoj přátelé, 

 

právě pro nás všechny otevíráme virtuální mítinkovou místnost, která dočasně nahradí naše prostory 

Na Poříčí. 

 

Pro připojení z PC jednoduše klikněte níže na odkaz "Připoj se přes webovou aplikaci Skype". 

Otevře se webový prohlížeč, kde zvolíte první možnost. Poprvé musíte potvrdit stažení a instalaci 

webové aplikace Skypové schůzky. Pak vyplňte svoje křestní jméno, jako byste se představovali při 

klasickém mítinku. V případě potřeby ještě povolte nastavení svého firewallu. Posléze byste již měli 

vidět přihlášené ostatní členy AA - tedy pokud nejste na mítinku jako první. 

 

Při odchodu z mítinku prosím "zavěste" pomocí červeného tlačítka, abyste byli korektně odebráni 

ze seznamu účastníků. 

 

Připojit se přes webovou aplikaci Skype 
Připoj se pomocí aplikace Skype for Business – používejte jen pokud máte nainstalovanou aplikaci Skype for Business 
 

V příloze naleznete podrobné návody, jak se připojit na mítink z počítače nebo na svém chytrém 

telefonu. Můžete si také přečíst Nápovědu od Microsoftu, konkrétně kapitolu Připojení pomocí 

webové aplikace. 

Ve virtuální mítinkové místnosti budou probíhat mítinky ve stejných časech, jako jsme zvyklí na 

Poříčí, pouze ranní mítinky začínají o půl hodiny později a jsou o tuto půl hodinu zkráceny - mají 

tedy hodinový formát. Níže naleznete seznam všech mítinků a jejich sekretářů. 

 

Mítink Sekretář 

Pondělí 8:00 Právě dnes Evža T. 
 17:30 Jak na to  

Úterý 8:00 Právě dnes Káťa B. 
 17:30 Jak na to Tomáš V. 
 19:00 Jak na to Tamara L. 

Středa 8:00 Právě dnes Luboš N. 
 17:30 Jak na to Marek K. 

Čtvrtek 8:00 Právě dnes Veronika S. 
 17:30 Jak na to  

 19:00 Jak na to Petr H. 

Pátek 8:00 Právě dnes Tomáš Š. 
 17:30 Jak na to Andrea R. 
 20:30 Večerníček Honza M. 

Sobota 10:00 Studium modré knihy Jana Sz. 
 17:30 Jak na to Lucie V. 

Neděle 16:00 Uzavřený mítink - ženy  

 19:00 Jak na to Kristýna L. 

 

https://meet.lync.com/naporici/sekretar/F1FLZH0N?sl=1
https://meet.lync.com/naporici/sekretar/F1FLZH0N
https://support.office.com/cs-cz/article/připojení-ke-schůzce-skypu-pro-firmy-3862be6d-758a-4064-a016-67c0febf3cd5

