
Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko, 
 
ráda bych Vám poděkovala za dlouholetou podporu mojí taneční skupiny X-trim Modřice. 
Neskutečně si vážím toho, jaké jsme díky Vám postupně dostávali zázemí a finanční podporu, bez 
které by TS X-trim Modřice nebyla tam, kde je. V současnosti se řadíme mezi nejúspěšnější taneční 
skupiny v ČR. 
 
Během pandemie COVID 19 jsem se přesto rozhodla hlavně z osobních důvodů ukončit vedoucí 
funkci X-trim Modřice. Částečně je to i z ekonomických důvodů, pro všechny mimoškolní aktivity je 
tohle období velice náročné jak organizačně, tak finančně. Některé taneční školy už před koncem 
roku ukončily svoji činnost. Protože ale stále základna dětí v X-trimu Modřice zůstala, nechtěla jsem 
taneční skupinu úplně zrušit. Pro některé děti jsou v současnosti online tréninky jediným kontaktem 
se svými kamarády spolutanečníky, trenéry a pro některé je to i jediný pohyb, který mají. 
 
Po několika jednáních jsem se domluvila s Mgr. Pavlem Kapounem, Ph.D., který je úspěšným 
vedoucím taneční skupiny Xside Dancers v Brně - Slatině, v Opavě a zároveň učí tanec i na 
Masarykově univerzitě. S Mgr.  
Pavlem Kapounem, Ph.D. jsme před několika lety spolupracovali, proto máme i podobné názvy 
tanečních skupin. Navíc nějakou dobu trénoval i X-trim Modřice a byl to právě on, kdo nás přivedl k 
soutěžím na mezinárodních soutěžích. Kde jsme i díky němu byli úspěšní a většinu dětí z X-trimu zná. 
V loňském roce, v září 2020 se dokonce zúčastnil se svojí taneční skupinou Xside dancers mistrovství 
světa a jeho děti se staly vicemistry světa ve street dance show. 
 
Proto věřím, že X-trim Modřice předávám do těch nejlepších rukou a že Pavel Kapoun dokáže děti 
ještě tanečně posunout. A hlavně tým X-trim Modřice zůstane spolu, což je důležité i pro mě, aby děti 
nemusely odcházet do jiných tanečních skupin mimo Modřice a v podstatě začínat znovu a hledat si 
nové kamarády. Xside Dancers se tedy rozroste o další pobočku, zůstává Brno-Slatina, Opava a 
přibudou Modřice, dětem zůstanou i stejní trenéři. Jediné, co se tedy změní, tak název z taneční 
skupiny X-trim Modřice na Xside Dancers Modřice a vedoucím bude Pavel Kapoun, já budu ale nadále 
vypomáhat dle potřeby, jen už nebudu ve vedoucí funkci. 
 
Pavel Kapoun je i srozuměn se závazky pro město Modřice, to znamená, že pokud bude potřeba, 
připraví děti na jakékoliv vystoupení na akce pro město Modřice. 
 
Ještě jednou Vám moc děkuji za úžasnou dlouholetou spolupráci a určitě přijdu ještě osobně 
poděkovat na úřad a symbolicky se rozloučit. 
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