STRANA 8

SKUTE%SKÉ NOVINY

Dlouhé zimní večery zvou za zábavou a tancem
Dva V/ne"ky koncem listopadu ukon"ily základní kurz tane"ních a sou"asn/ odstartovaly další plesovou sezónu ve skute"ském kulturním klubu.V programu Cguruje 8 r,zných
ples,, z toho ve "ty4ech p4ípadech jde o ples maturitní (gymnázium Skute" a gymnázium
Hlinsko).
Atraktivním zpest4ením na tane"ním parket/ budou bezpochyby sout/že po4ádané TKG
Hlinsko – Únorové a Skute"ské Gé"ko. Všem milovník,m a p4íznivc,m tance p4ejeme hezkou zábavu. T/šit se
však m,žete i na další po4ady v Kulturním klubu Skute". Na devadesát procent máme p4islíben termín v únoru, kdy
by do Skut"e po desíti letech m/l op/t zavítat Jarek Nohavica. V prvním pololetí dorazí také již avízovaný Olympic.
Krom/ toho vás s velkou radostí p4ívítáme na všech divadelních p4edstaveních.
/bal/

602 543 207

Zde+ka Role$ková, budova -SOB, -áslavská 313, 537 01 Chrudim
602 543 207
zdenka.roleckova@cmss-oz.cz

POTRAVINY – VEČERKA
NÁPOJE – ALKOHOL – CIGARETY
- MASO - UZENINY, DROGERIE
- OVOCE – ZELENINA

Velký výb%r – super ceny
 Tane"ních se v roce 2009 zú"astnilo ve dvou kurzech celkem 67 pár,. Základní kurz ukon"ily v záv/ru
listopadu dva V/ne"ky, na kterých k tanci absolvent,m i jejich rodi",m a p4átel,m hrála chrudimská skupina
Galaxie. Na vše bedlivým zrakem dohlížel tane"ní mistr Josef Tumpach s partnerkou. Pod jeho vedením prob/hnou i tzv. pokra"ovací tane"ní a od zá4í další základní kurz. P4ihlášky do Tane"ních 2010 bude odbor kultury
p4ijímat op/t od b4ezna.
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