
       SVAZ UČITELŮ TANCE ČR© 
ZALOŽEN V ROCE 1895 JAKO KLUB TANEČNÍCH MISTRŮ KRÁLOVSTVÍ  ČESKÉHO 

ČLEN  WORL D D ANCE CO UNC IL  
 

Slovenská Únia Tanca a Tanečného Športu 
a 

TŠ A+A Mědílkovi Zlín 
 

 

III. ČESKOSLOVENSKÝ KONGRES 

SUT ČR a SUTTS 
(46. PŘEDSEZÓNNÍ KONGRES SUT) 

 

Luhačovice  22. – 24. 8. 2014 
 
Vážené dámy, vážení pánové. 

 

Dovolte, abychom Vás pozvali na Předsezónní kongres Svazu učitelů tance ČR a Slovenské Únie Tanca a Tanečného 

Športu.  

Z výše uvedených informací je zřejmé, že letošní předsezonní kongres bude opět česko – slovenský a je společný pro obě 

národní organizace, které sdružují taneční mistry. 

Místem konání 46. kongresu bude lázeňské město Luhačovice, které leží v blízkosti našich společných státních hranic.  

Z pověření SUT ČR bude Vašim letošním hostitelem Taneční škola A+A Mědílkovi Zlín. 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Kulturní dům ELEKTRA, Masarykova 950, Luhačovice 

Mapu umístění KD Elektra naleznete na stránkách www.mdkelektra.luhacovice.cz 

V blízkosti kulturního domu je dostatečně velké bezplatné parkoviště a bezplatně parkovat se dá i v okolních ulicích. 

Prezence proběhne  před vchodem do velkého sálu. 

Přednášky budou na velkém sále a účastníky prosíme o lehce společenské oblečení. 

Pánové – dlouhé kalhoty + košile, oblek na výuku není nutný. Dámy – krátké šaty či sukni s halenkou.  

Popovídat s přáteli si budete moci ve snacku a u stolečků před sálem, aniž budete rušit výuku. 

Na sobotní fotografování si pánové vezměte oblek či smoking a dámy společenské šaty či večerní toaletu. 

 

POPLATKY: 

Účastnický poplatek – profesionální člen SUT ČR  = 0 Kč 

Profesionální člen má účastnický poplatek ve svém ročním členském příspěvku za sezónu 2013/2014. 

Můžete si však uhradit členský příspěvek  na sezónu 2014/2015 profesionál. člen = 1.500,- Kč a amatérský člen = 500,- Kč. 

Účastnický poplatek :  -      amatérský člen  SUT ČR = 1.000,- Kč 

- spolupracovník = 1.000,- Kč 

(profesionálního nebo amatérského člena SUT ČR) 

- nečlen SUT ČR= 1.500,- Kč 

 

Účastnický poplatek členů SUTTS a jejich spolupracovníků a platby jsou v kompetenci sekretariátu SUTTS. 

 

PŘIHLÁŠKY: 

SUT ČR - zašlete do 31. července 2014 (do té doby Vám můžeme zajistit ubytování): 

- písemně na adresu Ing. Bohumil Černý, Šmídova 200, 538 51 Chrast 

- e-mailem na adresu bohumil.cerny@sut.cz 

- telefonicky na číslech  469 813 009,  602 148 711 

 

Srdečně Vás zveme do Luhačovic a těšíme se na Vás!!! 

 

          Ing. Bohumil Černý, prezident SUT ČR a Peter Cieker, prezident SUTTS 

http://www.mdkelektra.luhacovice.cz/
mailto:bohumil.cerny@sut.cz


UBYTOVANÍ: 

Ubytování zajišťuje Bohumil Černý – e-mail: cerny-chrast@chrudim.cz nebo mobil 602148711 

Přihlášku na ubytování pošlete nejpozději do 31. července 2014 (je závazná a výhradně na 2 noci). 

Smluvní cena: 800,- Kč / osoba / 2 noci. Ubytování se hradí v hotovosti u prezence. 

Přihlášku pošlete obratem, nabídka platí do vyčerpání kapacity penzionů = celkem 93 míst. 
 

Penzion ELEKTRA - ubytováno prezidium a štáb kongresu  

Penzion JEČMÍNEK I – 5 minut chůze, parkování na ulici u penzionu 

2x dvoulůžkový pokoj, manželské postele kwc+tv 

3x dvoulůžkový pokoj, oddělené postele kwc+tv 

3x dvoulůžkový pokoj, oddělené postele, společná kwc 

Penzion JEČMÍNEK II - 5 minut chůze, parkování na ulici u penzionu 

2x jednolůžkový pokoj, kwc+tv 

3x dvoulůžkový pokoj, oddělené postele kwc+tv 

1x jednolůžkový pokoj, společná kwc 

2x dvoulůžkový pokoj, oddělené postele, společná WC 

Penzion BELLEVUE – ulice u KD, parkování na ulici u penzionu 

3x dvoulůžkový pokoj, 3x apartmán pro 4 osoby 

Penzion AGAPE 

1x jednolůžkový pokoj, 9x dvoulůžkový pokoj, 1x třílůžkový pokoj, 1x čtyřlůžkový pokoj 

Penzion je od kulturního domu vzdálen 10 minut volné chůze. Parkování na ulici v u penzionu 
 
 

DALŠÍ UBYTOVÁNÍ naleznete na stránkách města  www.luhacovice.cz  v odkazu UBYTOVÁNÍ  

****************************************************************************************** 

STRAVOVÁNÍ: 

Stravování bude individuelní v okolí je dostatek restaurací a jídelen s velice příznivými cenami. 

 

****************************************************************************************** 

VIDEOZÁZNAM: 

Oficielní DVD záznam programu kongresu si můžete objednat a uhradit u prezence: 

Člen SUT =   500,- Kč   Ostatní     = 1.000,- Kč 

 

FOTOGRAFIE: 

Společné fotografování proběhne v sobotu ve 20,30 v KD ELEKTRA.  

Pro tuto chvíli si pánové vezměte oblek nebo smoking a dámy koktejlové šaty či večerní toaletu. 

Fotografie vám pošleme e-mailem na vaši adresu. 

 

****************************************************************************************** 

NOVÉ PRŮKAZKY ČLENŮ SUT ČR: 

Vyzvedne si u prezence. 

 

****************************************************************************************** 

POPLATKY SUT ČR: 

Na místě můžete uhradit i poplatky na další sezónu 

Členský příspěvek 2014/2015:  Profesionální člen = 1.500,- Kč  Amatérský člen = 500,- Kč  

Eurologo = 200,- Kč   Certifikát TŠ SUT 2014/2016 = 2.000,-Kč 

 

****************************************************************************************** 

NÁKUP MATERIÁLŮ SUT ČR: 

U prezence si můžete zakoupit : 

diplom SUT (7,- Kč/ks)  medaile SUT (20,- Kč/ks)  taneční literatura (dle aktuální nabídky)  

Diplomy, medaile a další materiály si můžete objednat předem (bohumil.cerny@sut.cz nebo telefonicky 

602148711) a na kongresu budou pro vás materiály připraveny k vyzvednutí. 

 

****************************************************************************************** 

RŮZNÉ: 

 
 

mailto:cerny-chrast@chrudim.cz
http://www.luhacovice.cz/
mailto:bohumil.cerny@sut.cz

