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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 

Dana Pavelková a Michelle Málková 
Pardubice 

pro Vás připravily z pověření prezidia Svazu učitelů tance ČR 
 
 

47. PŘEDSEZÓNNÍ KONGRES 
21. – 23. srpen 2015 

Atrium Palác Pardubice, Kongresový sál 
Masarykovo náměstí 2799 

 
Srdečně Vás zveme do Pardubic, těšíme se na Vás! 
 
       Jiří Plamínek, prezident SUT ČR 
 
MÍSTO KONÁNÍ: 
Mapu naleznete: http://palacpardubice.cz/cs/kontakt/ 
Parkování v podzemní garáži (jednorázová karta pro výjezd = 100,-Kč) 
Prezence proběhne v předsálí, přednášky budou na klimatizovaném sále a účastníky prosíme o lehce 
společenské oblečení odpovídající Vašemu společenskému postavení. Pánové dlouhé kalhoty a košile, 
ev.kravata, oblek není nutný. Dámy – krátké šaty či sukni s halenkou.  
Pro společenské rozhovory s přáteli Vám bude k dispozici předsálí, aniž by to rušilo výuku. Na sobotní 
fotografování je dress code black tie - pánové vezměte smoking a dámy večerní toaletu. 
Ubytování si účastníci zajistí sami, k využití jsou Vám kontakty na hotely níže uvedené. 
 
ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 
Profesionální člen má účastnický poplatek ve svém ročním členském příspěvku 1500 Kč za sezónu 
2015/2016, který můžete, jako obvykle, na místě uhradit. 
Účastnický poplatek: profesionální člen   v členském příspěvku 
 amatérský člen  1.000 Kč 
 spolupracovník 1.000 Kč (profesionálního nebo amatérského člena) 
 ostatní 1.500 Kč 
Večerní raut (sobota): pro všechny     200 Kč 
 
PŘIHLÁŠKY: 
Do 15. srpna 2015  - písemně na adresu Michelle Málková, 533 01 Pardubice, Hostovická 194 

- e-mailem na adresu  misuta.malkova@seznam.cz 
 - telefonicky na číslech  466 511 181, 777 090 771, 724 825 279  
 
UBYTOVÁNÍ: 
Ubytování si zajistíte sami podle své chuti v libovolném hotelu v okolí, hradí si ho každý sám.  
Do 31.7. 2015 můžete využít Hotel LABE, přímo vedle místa kongresu, kde je sjednána sleva na heslo 
"kongres Svazu učitelů tance". Mapa viz: http://www.hotellabe.cz/?ukaz=mapa 
Jiné hotely a další ubytovací možnosti najdete na internetu. 

http://palacpardubice.cz/cs/kontakt/
http://www.hotellabe.cz/?ukaz=mapa
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STRAVOVÁNÍ: 
Snídaně jsou většinou v ceně ubytování. 
Obědy, večeře –  prostoru Atrium Palac je několik restaurací a  v okolí je dostatek restaurací, kde se budete 
moci najíst dle své chuti. 

 
PROGRAM: 

INFORMACE ZE SVĚTA - WDC, Intako, 
Blackpool,… 

DÍLNA TANEČNÍCH NOVINEK  - M. Málková, D. 
Mědílková   

OLDIES TANCE - V.+J. Jančovi SOUTĚŽE ADD  - M. Šulc 

KATALOG STT ( Sl, Q) - M. Brožovský KATALOG LAT (Ru, Ji) - M. Dvořáková 

FIGURÁLNÍ VALČÍK - L. Hlaváček První pomoc  - M. Bendová 

SLOVENSKÉ PARKETY -  P. Cieker SPOLKY (a ev.ekonomika)- V. Kleinbergová 

ČESKÁ POLKA -  MARKETING SOUTĚŽE  - S. Zíka 

VALNÁ HROMADA SUT - sobota 16:15 hodin Tanec roku 2016 - WDC, L. Holeček 

Změna programu vyhrazena. Časový rozvrh (a lektoři) bude ještě upřesněn, informace budou na 
www.sut.cz. Pro přednášky z katalogu figur doporučujeme s sebou vhodnou literaturu (Technika STT, 
Technika LAT - lze i zakoupit na místě) 

 
SPOLEČNÉ FOTO: 
Společné fotografování proběhne v sobotu v 20,30 hodin.  Dress Code: black tie (pánové smoking a dámy 
večerní toaleta). Fotografie vám pošleme e-mailem na vaši adresu. 

 
PRŮKAZKY ČLENŮ, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, LICENCE, atd: 
Při prezenci, po zaplacení členského příspěvku obdržíte novou průkazku člena SUT na sezónu 2015/2016 
(profesionál 1500 Kč, amatér 500 Kč, Eurologo 200 Kč, licence TŠ SUT (2015 – 2017) 2.000 Kč 

 
NÁKUP MATERIÁLŮ SUT: 
U prezence si můžete zakoupit :  diplomy SUT (7 Kč/ks), medaile SUT (25 Kč/ks), skleničky SUT  (180 Kč/ks), 
taneční literaturu a další materiály dle aktuální nabídky. 
Diplomy, medaile a skleničky si ev. objednejte předem k dodání na kongres  - misuta.malkova@seznam.cz  
nebo tlf. 777 090 771. 

 
DOTAZY KE SPOLKŮM a případně k daňové problematice: 
Kolegyně Kleinbergová bude mít na kongresu přednášku k problému spolků (dříve občanských sdružení) 
jichž se dotkla změna právní úpravy nového obč.zák. Specifické otázky položte je předem (do 30.7.) na e-
mail: vladislava.kleinbergova@sut.cz 

 
V souvislosti s valnou hromadou v sobotu 22.srpna žádáme členy o vyjádření  a o návrhy k/na: 
- kandidáty do orgánů svazu, vč. dozorčí rady (jejich souhlas s kandidaturou vyžádá prezidium u dotyčného). 
Zatím byly na prezídiu projednány návrhy:  
- k případné úpravě stanov, která se netýká jen nutnosti vyvolané právní úpravou 
- témata k diskuzi (i při delším textu prosíme navíc o krátké shrnutí na cca 1/2 strany A4) 
- případné vyjádření k čemukoliv, co považujete za důležité, k řešení na valné hromadě (i při delším textu 
prosíme navíc o krátké shrnutí na cca 1/2 strany A4) 
Prosíme o Vaší reakci do 30. června na jiri.plaminek@sut.cz neboť Vaše návrhy předem zpracujeme a 
pozvánku na VH, včetně návrhu stanov vyvolaných novou právní úpravou,  zpráv o činnosti, hospodaření, 
rozpočtu na další období a o návrzích členů rozešleme všem v potřebném termínu před VH. 

www.sut.cz
mailto:misuta.malkova@seznam.cz?subject=Objednávka%20na%20kongres-diplomy,%20medaile,%20skleničky
mailto:vladislava.kleinbergova@sut.cz?subject=SUT%20Otázka%20ke%20spolkům%20a%20ekonomice
mailto:jiri.plaminek@sut.cz?subject=Podnět%20k%20VH%20SUT
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PŘIHLÁŠKA NA PŘEDSEZÓNNÍ KONGRES SUT ČR 2015 – Pardubice 

 
 
Jméno a příjmení: ………………….……………………………………………………………..………………………………. 
 
 
   tel.: ……………………………………………… e-mail:………………………...……………..……… 
 
 
Partner – partnerka: …………………………………………………………….…………………………………………......... 
 
 
Adresa vč. PSČ:  ……………………………………………………………………………………………………….......... 
 
 
   ……………………………………………………………………………………………………….......... 
 

 
AUDIO-VIDEO ZÁZNAM PROGRAMU:    ANO  –  NE 
Cenu 200 Kč uhradíte na místě, můžete i objednat písemně a následně uhradit převodem na účet SUT. 
        NA MÍSTĚ  PŘEVODEM 

 
FOTO:  
 Vám pošleme  e-mailem na adresu: ……………………………………………………………………….............. 
 

 
PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE NA MÍSŤE UHRADÍM (mimo účastnický poplatek): 
 
 ČLENSKY  PŘÍSPĚVEK   1.500 Kč (profi) 
         500 Kč (amat) 
     2.000 Kč (amat - rozšířený členský)  
 EUROLOGO        200 Kč 
 LICENCI TŠ SUT    2.000 Kč 
 
 Objednávám  a na místě za hotové odeberu  diplomy   …..………ks 
 
 medaile    ……………ks zlaté ……………ks stříbrné ……………ks bronzové   

 
 
Jakékoliv Vaše jiné přání nebo poznámka: 


