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ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí 

U Školy 98 

471 25 Jablonné v Podještědí 

 

Vážená paní Perglová a milé žákyně, 

s velkým potěšením vám oznamuji, že taneční skupina Dragons Group ze ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí 

zvítězila v soutěži Tancem proti násilí. Soutěž vyhlásila Česká ženská lobby dne 4. 12. 2018. 

Skupina Dragon Group se umístila nejlépe v konkurenci ostatních zapojených škol a zvítězila na základě 

rozhodnutí poroty, která vyhodnotila jejich provedenou choreografii jako nejkomplexnější. Porota dále ocenila 

množství tanečnic, které se do soutěže zapojily. 

Žákyně na základě vítězství budou oceněny:   

 možností vystoupit na události Tancem proti násilí // One Billion Rising Prague, kde můžou se svým 

tancem veřejně vystoupit.  

 prohlídku Policejního muzea ČR v Praze zdarma 

 návštěvou Amerického centra v Praze, kde je bude čekat program 

Prohlídka muzea a návštěva Amerického centra bude uskutečněna v jednom z těchto termínu: 20.3., 22.3., 

nebo 27.3., v závislosti od dohody všech zúčastněných stran (tj. České ženské lobby, ZŠ a ZUŠ Jablonné 

v Podještědí, Velvyslanectví USA v Praze, Policejní prezídium). Na místě bude žákyním předán vítězný diplom. 

Cesta do Prahy a zpátky bude plně hrazená Českou ženskou lobby. 

Ještě jednou gratulujeme vítězkám a těšíme se na setkání. 

S pozdravem, 

Diana Gregorová, 

Předsedkyně poroty a koordinátorka České ženské lobby 

 

Porota: Hana Stelzerová, ředitelka České  ženské lobby, Ivana Antalová, projektová manažerka, Johanna 

Nejedlová, zakladatelka organizace Konsent 


