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Bratislava, 24.1.2017 

 
Vážení bývalí,  súčasní členovia  a taneční priatelia ! 
 
 Rok 2017 je pre Tanečno športový klub M+M Bratislava rokom 25. výročia.  
Áno, je to už 25 rokov odkedy sa začali písať stránky histórie nášho klubu! Túto významnú 
chvíľu by sme radi chceli osláviť aj s Vami, ktorí ste v minulosti písali našu spoločnú históriu. 
Veríme, že aj Vy by ste sa radi stretli s tanečnými priateľmi a partnermi a pospomínali si na 
spoločné „staré časy“. My sa zase radi pochválime novými výsledkami.  
 Spoločné slávnostné stretnutie plánujeme zorganizovať 27.mája 2017. V prílohe 
tohoto listu je návratka, ktorú prosím vyplňte a potvrďte tak Váš záujem o účasť na stretnutí. 
Návratku nám zašlite prosím čo najskôr. Podľa počtu prihlásených budeme objednávať 
priestor na akciu. 
 Následne budú informácie spresnené a zverejnené na našej stránke : www.tskmm.sk . 
Tu nájdete potom aj inštrukcie o platbe za občerstvenie. 
 V tomto období je možné poukazovať aj 2 % z daňového základu. V prípade, že 
podporíte činnosť svojho bývalého klubu, budeme Vám vďační a ďakujeme vopred.  
Podklady nájdete na našej vyššie uvedenej www stránke. 
 Tešíme sa na  stretnutie s Vami a radi si zaspomíname na spoločne prežité chvíle. 
  

S pozdravom 
 
      Milan Špánik 

predseda  
TŠK M+M Bratislava pri ZŠ Ostredková 

 
 
Návratka: 
 
Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………….. 
 
Adresa: ………………………………………………………………………………………… 
 
Tel. číslo:…………………………….   E-mail: ……………………………………................. 
 
Prihlasujem spoločne so mnou rodinných príslušníkov – počet :……………………………… 
 
Záväzne sa prihlasujem na  spoločenskú akciu TŠK M+M Bratislava pri príležitosti 25. 
výročia založenia klubu. 
 
 
 
         …………………………… 
          Podpis 

http://www.tskmm.sk/

