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 MOTTO: 

Kdo se neumí pohybovat ve společnosti, 

jakoby nebyl. 

    

 

 

 

 

Vážení přátelé, 

letošní jaro je poznamenáno nouzovým stavem, koronavirem, rouškami a dalšími jinými 
omezeními, které snad nikdo nepamatuje. Život ale rozhodně nekončí a čas se nezastavil.  

Je tady doba, kdy si většina lidí ve Vašem věku klade otázku: půjdu na podzim do Tanečních? 
Přicházíme proto, abychom Vás stejně jako mnoho Vašich předchůdců oslovili, a pomohli naplnit 
význam motta v záhlaví tohoto dopisu. Prostě přiblížíme Vám oblasti, bez jejichž zvládnutí se jen 
málokterý mladý člověk v dnešní době prosadí. 

Kurz tance a společenské výchovy bude pořádat Městské kulturní středisko Stod a výuku bude 
zabezpečovat Taneční škola DANCE.  Tento kurz, kterému jsme si zvykli říkat "Taneční", bude probíhat 
v podzimních měsících letošního roku a my Vás do Tanečních co nejsrdečněji zveme. 

Co máte udělat, pokud chcete kurz navštěvovat? 

- Poradit se s rodiči. 

- Vyplnit přihlášku, která je součástí tohoto dopisu. Je třeba, aby ji podepsal také alespoň jeden 
z Vašich rodičů. 

- Odeslat vyplněnou přihlášku mailem nebo přinést osobně na MKS Stod do 31. července 2020.  

- Během srpna pak od nás dostanete pozvání do kurzu a informace o zaplacení kurzovného.  

- Kurzovné uhraďte převodem, složenkou nebo hotově podle toho, jak vám to vyhovuje. 

- Pak už přijďte do Tanečních do kulturního domu ve Stodě na první lekci, která začíná 11. září.  

 

Budete-li mít jakékoliv dotazy, rádi Vám je zodpovíme na adrese:  

Městské kulturní středisko Stod, Nám. ČSA 294, 333 01 Stod 

tel. 379 209 481, 723 732 429,    e-mail: mks@mestostod.cz 

nebo na e-mailu Taneční školy DANCE: dance@cmail.cz 

 Ještě jednou Vás zveme do Tanečních a těšíme se na shledání 

                                                                                                                     Městské kulturní středisko Stod 
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Městské kulturní středisko Stod 

Náměstí ČSA 294, 333 01 STOD, tel.: 379 209 481, 723 732 429 

_____________________________________________________________________________ 

P Ř I H L Á Š K A 

do Kurzu tance a společenské výchovy 2020 

 

Jméno a příjmení ….................................................................... tel. …....................................... 

Adresa …...................................................................................., e-mail: ……………………………….. 

 

Požaduji GARDENKU   ANO – NE,  počet  ks …....................... 

 

….................................                                                               ….................................... 

podpis                                                                                     podpis rodičů 

 

 


