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Ondrášek

calábkovci

PF od Zdeničky

poslední závěrečná - fotogalerie

vánoční besídka - fotogalerie

Dvě zlaté z Brna - fotogalerie

Archív novinek 2008
Přejeme
21.12.2008

krásné "vánočky" všem našim tanečním dětem, nadšeným kurzistům i všem
lidem :)

a pusinku do Nového roku posílá také Ondrášek :)

a zdraví také všichni "věrní" calábkovci, kteří včera zakončili maratón vánočních
besídek a milých setkání, a to v zastoupení svých "miláčků" :)

a taky Zdeniččini kluci posílají pusinky do nového roku z Bystřice

 
Poslední letošní závěrečná
20.12.2008

a také jsme se loučili na naš poslední taneční závěrečné v
tomto roce

Fotky si můžete prohlédnout zde.

 
StarDance III - finále
20.12.2008

... tak který Honza to dnes bude :)
 

Honza Kliment nebo  Honza Onder?

Honza Kliment Honza Onder
Honza Kliment Honza Onder

 
Vánoční besídka - páry
19.12.2008

A ve středu jsme se také rozloučili s našimi začínajícími i
pokročilými soutěžními tanečními páry na tradiční besídce, tentokráte s písmenkem "O"

Fotky si můžete prohlédnout zde.

 
A další zlato v našem tanečním studiu!!!
17.12.2008

V sobotu 13.12.2008 se náš pár Jiří Kluhavý a Lucie Gawelczyková zúčastnili své premiérové
soutěže v třídě D LAT a ihned vystoupali na nejvyšší pozici!

Gratulujeme k nádhernému úspěchu a přejeme mnoho dalších takových umístění!!!

 
Máme dvě zlaté medaile!
15.12.2008

Z adventní neděle 14.12.2008 si naše páry dovezly z Brna hned
dvě zlaté medaile!!! 

Gratulujeme!!!

Viktor Polášek a Dita Drábková  C STT   1.místo / 15 párů
Filip Karásek a Sabina Pišková  D STT   1.místo / 18 párů

Novinky

Nabídka vystoupení
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Co nás čeká

Taneční soustředění
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Archív novinek
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Bazárek tanečního
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Další zboží a služby
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http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/dosp_zaverecna_4/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/dosp_zaverecna_4/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/stardance3_4/slides/Blackpool1004.html
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/stardance3_4/slides/Blackpool004.html
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/vanoce08_pary/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/vanoce08_pary/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/vanoce08_pary/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/Brno_STT_08/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/Brno_STT_08/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/index.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/nabidka.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/prihlaska_tancirna.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/co_nas_ceka.php
http://danceostrava.k2.cz/Loukov.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/tabor.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/archiv.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/smajlik.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/bazar/bazar.php
http://danceostrava.k2.cz/nabidka-sluzeb.php
http://danceostrava.k2.cz/reference.php?men=9
https://www.facebook.com/Tane%C4%8Dn%C3%AD-studio-Ostrava-300008340357668/?fref=ts
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/trenink-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/MCR-10T/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/Stenberk-8/fotogalerie.php
http://www.ostrava.cz/
https://poruba.ostrava.cz/cs
http://www.svc-korunka.cz/
http://danceostrava.k2.cz/index.php
http://danceostrava.k2.cz/tanec_deti.php?men=2
http://danceostrava.k2.cz/tanec_dospeli.php?men=3
http://danceostrava.k2.cz/o_nas.php?men=4
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie21.php?men=5
http://danceostrava.k2.cz/partneri.php
http://danceostrava.k2.cz/kontakt.php?men=7
http://danceostrava.k2.cz/o_nas_en.php?men=8
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Den seniorů - fotogalerie

Zuzka a Daniel - fotogalerie

závěrečná - fotogalerie

StarDance III - fotogalerie

První letošní závěrečná - fotogalerie

Mikuláš - fotogalerie

společný trénink - fotogalerie

Veronika

 
Další výsledky našich tanečních párů
13.12.2008

6.12.2008
 Vánoční cena Fortuny Zlín

 Viktor Polášek a Dita Drábková C STT   2.místo / 10 párů
 Filip Karásek a Sabina Pišková D STT   4.místo / 10 párů

 

7.12.2008
 Velká cena Města Chomutova (B,A,M LAT)

 Filip Karásek a Sabina Pišková  3.místo / 14 párů

 
Vystoupení na Dni seniorů
12.12.2008

ve čtvrtek se náš nejmladší pár Zdeněk a Lea představili na Dni
seniorů v Porubě a sklidili velký potlesk :)

Na fotky se můžete podívat zde.

 
Zuzanka SÝKOROVÁ a Daniel JUVET
12.12.2008

Naše Zuzanka SÝKOROVÁ , která tančí ve studiu od svých 8 let se
nám vydala do "velkého tanenčího" světa. Se svým novým partnerem Danielem JUVETEM
momentálně tančí za Anglii (finálové umístění na Mistrovství Velké Británie - podzim 2008)

Přejeme jim oběma spoustu úspěchů ve slibně započaté taneční kariéře :)

 
Závěrečná 10.12.2008
11.12.2008

tak i předposlední závěrečná je již za námi :)

Na fotky se můžete podívat zde.

 
Pozdrav z Prahy
10.12.2008

Veruška zdraví z Prahy všechny flamenkistky i ostatní lidičky v tanečním studiu a
přeje krásné vánoce :)

 
StarDance III - 6.12.2008
09.12.2008

a sobotní star dance jsme sledovali přímo v Praze :)

Na fotky se podívejte zde.

 
První letošní závěrečné
08.12.2008

První letošní závěrečné proběhly ve středu 3.12.2008 a
ve čtvrtek 4.12.2008 ve sváteční a uvolněné atmosféře.

Moc se těšíme na Vás všechny v lednu 2009 :)

 
Mikulášský týden
05.12.2008

tento týden je ve znamení mikulášů, čertíků, andílků a také dárečků :)

fotky z pondělí najdete zde

Mikuláš řádil u dětí i ve středu a Mikuláš přišel i ve čtvrtek 
 a nakonec i v pátek :)

 
Společný trénink tanečních kurzů 1.12.2008
03.12.2008

na naše závěrečné jsme se poctivě připravovali na pondělním
posledním tréninku

atmosféra byla více než pracovní :)

na fotky se můžete podívat zde.

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/den_senioru/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/den_senioru/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/zuzka/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/zuzka/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/zuzka/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/dosp_zaverecna_3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/dosp_zaverecna_3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/stardance3_3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/stardance3_3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/dosp_zaverecna_1/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/dosp_zaverecna_1/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/dosp_zaverecna_2/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/mikulas_08/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/mikulas_08/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/mikulas_08_2/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/mikulas_08_3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/mikulas_08_4/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/dosp_spol_08/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/dosp_spol_08/fotogalerie.php
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fotogalerie

seminář flamenca - fotogalerie

Colin James - fotogalerie

večerní trénink - fotogalerie

 
Výsledky soutěží za poslední víkend
01.12.2008

30.11.2008 IDSF International Open Oradea

Filip Karásek a Sabina Pišková -  15.místo / 62 párů

 
Dospělácké soustředění v Loukově 21.-23.11.2008
25.11.2008

náš skvělý taneční "dospělácký" loukov je už bohužel za námi :(

"... dobré ráno dospěláci, copak máte dnes na práci :) ..."

Na fotky se můžete podívat zde

Ohlasy:
"včera jsem usoudila, že ten víkend byl nejlepší akcí, jakou jsme letos podnikli, takže veškeré díky
směřují od nás k Vám a naprosto jste si pro nás potvrdili pozici nejlepší taneční školy v Ostravě !
Navíc se kolem Vás zázračně scházejí nadprůměrně milí a přátelští lidé, takže mi o víkendu
nechybělo vůbec nic k naprostému štěstí..."

 
Pokračujeme v soutěžním maratónu:
24.11.2008

23.11.2008
 IDSF International Open Latin Bratislava

 Filip Karásek a Sabina Pišková   23.-24.místo / 61párů
 

22.11.2008
 Taneční liga LAT Tatra Kopřivnice

 Filip Karásek a Sabina Pišková   3.místo / 20 párů
 

Memoriál Rudolfa Černého Havířov Horní Suchá 
 Viktor Polášek a Dita Drábková  C STT  1.místo / 8 párů

 Jan Válek a Lucie Ichnovská - junior II D LAT 10. místo / 12 párů
 

17.11.2008 
Pohár TŠ Astra Praha

 Viktor Polášek a Dita Drábková  C STT  7.místo / 20 párů

 
Seminář flamenca s Janou Drdáckou
21.11.2008

Ve středu 5.11.2008 se konal seminář flamenca s Janou
Drdáckou v Bystřici nad Olší pro mírně pokročilé tanečnice.

Na  fotky se můžete podívat zde.

 
Colin James v našem tanečním studiu
13.11.2008

Vedené lekce s Colinem Jamesem proběhly v prima atmosféře, ostatně
jako vždy a už teď se těšíme na další setkání :)

Na fotky se můžete podívat zde.

 
Trénink 12.11.2008
13.11.2008

a zde foto z našich večerních tréninků

 
Výsledky soutěží za poslední víkend:
12.11.2008

8.11.2008
Ritam IDSF International Open 2008 - Bosna a Hercegovina
Filip karásek a Sabina Pišková 5. místo / 40 párů 
Viktor Polášek a Dita Drábková 16.-17. místo / 40 párů

9.11.2008
 Taneční liga M LAT - Prštice

 Filip Karásek a Sabina Pišková 4. místo / 23.párů

Mistrovství Moravy dětí, mládeže i dospělých 
Viktor Polášek a Dita Drábková C STT 4.místo / 23.párů

 
Děkujeme

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/loukov_2008_podzim/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/loukov_2008_podzim/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/flamenco_bystrice/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/flamenco_bystrice/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/colin0811/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/colin0811/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/latina_trenink/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/latina_trenink/fotogalerie.php
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Lenka Tvrzová

StarDance III - fotogalerie

Narozeninová oslava - fotogalerie

STAR DANCE III - fotogalerie

Taneční
dospělí -
fotogalerie

Trénink
malých dětí -

fotogalerie

Pokročilé
děti -
fotogalerie

pokročilé
dívky -

fotogalerie

11.11.2008

Tak nám k velké lítosti vypadla ve STAR DANCE naše Lenička, už jsme si to
oplakali.

Leni - děkujeme za reprezentaci našeho studia na televizních obrazovkách.

 
Další výsledky našich tanečních párů
05.11.2008

Z perníkového města Pardubic si dne 2.11.2008 Filip Karásek se Sabinou Piškovou dovezli zlatou
medaili. Zvítězili ve standartních tancích v kategorii dospělí D.

 Gratulujeme!!!

Státní svátek 28.10. jsme oslavili jak jinak než tancem! V Mladé Boleslavi se konala latinská
taneční liga a v konkurenci 36 párů se Filip karásek a Sabina Pišková probojovali až do finále, kde
nakonec obsadili 7.místo. 
Gartulujeme!!!

Další víkend ve znamení tance:
25.10.2008 
Grand Prix Cheb: Filip Karásek a Sabina Pišková B,A,M LAT 3.místo/18 párů

 Taneční festival Hodonín: Viktor Polášek a Dita Drábková C STT 3.místo/15 párů 
 Taneční festival Hodonín: Viktor Polášek a Dita Drábková B,A,M LAT 4.místo/9 párů

26.10.2008 
Grand Prix Zawiercie: Filip Karásek a Sabina Pišková M LAT 6.místo/15 párů

 
StarDance III - 1.11.2008
02.11.2008

v sobotu jsme byli u toho :) aneb star dance III

Fotky zde.

 
Narozeninové oslavy v tanečních
31.10.2008

a opět naše pohodové rodinné taneční aneb narozeninové
"taneční" oslavy.

Ať žije Petra :)

Fotky zde.

 
Taneční studio Ostrava a STAR DANCE III
29.10.2008

Velmi nás těší, že Taneční studio Ostrava a jeho lektoři se podíleli
na výchově plné POLOVINY tanečníků ze 3. řady Star Dance!

Držíme palce  Honzovi Klimentovi a Lauře, Lence Tvrzové, Honzovi Onderovi a samozřejmě všem
dalším účastníkům.

Těšíme se na Vás 1. 11. 2008 :)

 
Fotky z tréninků
24.10.2008

v našich tanečních kurzech se bavíme opravdu všichni :) 
aneb takové "normální pohodové taneční" 
23.10.2008
(ukázky ze včerejší lekce zde) :)

a byli jsme na pátečním tréninku malých dětí :)
24.10.2008

fotky zde

a také jsme byli u dětí pokročilých :)

Fotky zde.

a v pátek jsme také zachytili tréninkovou atmosféru 
u pokročilých dívek

Fotky zde

 
Taneční soutěž v Kroměříži
23.10.2008

Dne 18.10. se v Kroměříži konala další taneční soutěž, na které bylo možno shlédnout nespočet
různých výkonnostních i věkových tříd jak v tancích latinských, tak ve standartu. Zde jsou výsledky
našich tanečních párů:

Dospělí C STT: Viktor Polášek a Dita Drábková 4.místo (17 párů) 
B,A,M LAT: Viktor Polášek a Dita drábková 4.místo (13 párů)

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/stardance3_1/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/stardance3_1/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/nar_petra/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/nar_petra/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/stardance3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/stardance3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/dospeli_08_10/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/dospeli_08_10/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/deti_male_08_10/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/deti_male_08_10/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/deti_pokr_08_10/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/deti_pokr_08_10/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/divky_08_10/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/divky_08_10/fotogalerie.php
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Vojtíšek a Štěpánek

ISDF Ostrava - fotogalerie

Colin James

Malé děti - fotogalerie

Cvičení maminek s dětmi - fotogalerie

Junior II B STT: Daniel Jurča a Kateřina Krakowková 3.místo (7 párů) 
Junior II B LAT: Daniel Jurča a Kateřina Krakowková 4.místo (10 párů)

Oběma párům moc gratulujeme!!!

 
Zdeňka Špillerová s dětmi
20.10.2008

naše lektorka Zdenička a její dva rostoucí úžasní rarášci Vojtíšek a
Štěpánek :)

Na fotky se podívejte zde.

 
Další úspěšný víkend za námi!!!
11.10.2008

11.10. Kralupy nad Vltavou
 Filip Karásek a Sabina Pišková 2.místo (D STT) 

 Viktor Polášek a Dita Drábková 3.místo (C STT)
 

12.10. Zbraslav
 Filip Karásek a Sabina Pišková 2. místo (D STT)

 
11.10 Liberec TL Junior II LAT

 Daniel Jurča a Kateřina Krakowková 8.místo (15 párů)
 

11.10 Liberec TL Junior II STT
 Daniel Jurča a Kateřina Krakowková 8.místo (16 párů)

 
International Championships v Londýně
08.10.2008

Dne 7.10.2008 se několik českých párů zúčastnilo prestižní taneční soutěže v Londýně -
International Championships.

Náš taneční klub reprezentoval pár Filip Karásek a Sabina Pišková. V celkové konkurenci 250 párů z
celéo světa se probojovali do 2.kola (top 128), přesnější výsledky zatím nejsou známy.

 
Výseldky našich párů na Czech Dance Open Ostrava
07.10.2008

IDSF Grand Slam LAT
Filip Karásek a Sabina Pišková 28.místo (84 párů) 
Viktor Polášek a Dita Drábková 49.místo (84 párů)

IDSF Junior II LAT
Daniel Jurča a Kateřina Krakowková 12.místo (20 párů)

IDSF Junior II STT
Daniel Jurča a Kateřina Krakowková 11.-12.místo (19 párů)

 
IDSF Ostrava Czech Open 2008
06.10.2008

V sobotu a neděli Ostrava hostila mnoho výborných párů z naší
republiky i ze zahraničí na mezinárodní taneční soutěži IDSF Ostrava Czech Open 2008.
Organizátorům děkujeme za dva dny plné tance a zejména za nádherně a profesionálně připravený
večerní sobotní program.

Na fotky se můžete podívat zde.

 
Mr. Colin James v našem tanečním studiu
05.10.2008

V září jsme opět hostili vynikajícíího anglického trenéra Mr. Colina Jamese. Fotky
si můžete prohlédnout zde.

Další spolupráce proběhe v říjnu, listopadu i prosinci.

Zájemci o individuální taneční lekce i společné lekce, prosím, kontaktujte Káju - 603452255.

 
Nové malé děti
05.10.2008

a jak se u nás líbí a jak se tančí našim novým dětičkám :)

Podívejte se ve fotogalerii zde.

 
Tanečky maminek s dětmi
05.10.2008

v pátek 3. říjena proběhly první tanečky maminek s
dětmi a podívejte se na naši lekci :)

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/zdenka/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/zdenka/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/IDSF_Ostrava08/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/IDSF_Ostrava08/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/colin0908/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/colin0908/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/deti2/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/deti2/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/maminky/fotogalerie.php


24.09.21 15:54 Taneční studio Ostrava

danceostrava.k2.cz/archiv2008.php 6/10

Loukov 3. turnus

Loukov 2. letní turnus

Fotky najdete zde.

 
Kurzy začínají tento týden
29.09.2008

Milí kurzisté, nezapomeňte, že tento týden ZAČÍNÁME makat :)

pondělí 29. 9. 2008 18.00 - 19.30 flamenco F1
19.30 - 21.00 flamenco F3

úterý 30. 9. 2008 19.45 - 21.15 latina turbo L3
18.30 - 19.30 kondice K1a
19.30 - 20.30 kondice K1b

středa 1. 10. 2008 18.30 - 20.00 latina L1 začátečníci
20.00 - 21.30 latina L2 pokročilejší
19.00 - 20.30 taneční T1a začátečníci
21.00 - 22.30 taneční T1b začátečníci

čtvrtek 2. 10. 2008 18.45 - 20.15 taneční T2 pokročilí
20.30 - 22.00 taneční T3 turbo

pátek 3. 10. 2008 9.30 - 10.30  maminky a děti M1

 
Další úspěšný víkend za námi
28.09.2008

27.9.2008 
 Grand Prix Ústí nad Labem (TL latina) 

 Filip Karásek a Sabina Pišková 6.místo - 22 párů

28.9.2008 
 O Pohár primátora města Kladna (D STT) 

 Filip Karásek a Sabina Pišková 1.místo - 16 párů

 
Výsledky našich párů v Hradeci Králové
22.09.2008

S novou sezónou začalo i soutěžení ve standartních tancích :-) Místem naší premiéry se stal Hradec
Králové.

20.9.2008
 Filip Karásek a Sabina Pišková 13.místo - 24 párů (D STT) 

 Viktor Polášek a Dita Drábková 5.místo - 12 párů (C STT)
 

21.9.2008
 Filip Karásek a Sabina Pišková 3.místo - 15 párů (D STT) 

 Viktor Polášek a Dita Drábková 4.místo - 15 párů (C STT)

 
Poděkování účastníkům konkurzu
18.09.2008

Děkujeme všem účastníkům našeho úterního konkurzu, jsme rádi, že jste se dostavili v tak hojném
počtu.

Těšíme se na úspěchy nových vybraných tanečníků a ostatním přejeme hodně úspěchů a třeba
příště. :)

Vaši lektoři

 
Naše páry na IDSF International Open v Praze
14.09.2008

Dne 13.9.2008 jsme započali novou taneční sezónu mezinárodní soutěží IDSF International Open
v Praze. V celkové konkurenci 108 párů se naše páry umístily následovně:

Filip Karásek a Sabina Pišková 33.-34. místo Viktor Polášek a Dita Drábková 56. místo

 
Třetí týden v Loukově
19.08.2008

a taky 3 turnus stál za to :)

Fotky zde >>>

 

 

 
Loukov - 2. turnus
18.08.2008

a máme za sebou úspěšně i druhý letní loukov :) Fotky zde >>> 

Ohlas:

MILÍ VŠICHNI
 dojeli jsme v pořádku

moje dcerka byla nejvíce nadšená jak jsem ji kdy viděla z vašeho Loukova a z Vás všech, dokonce
už mluví jako Vy na Moravě:) Já moc děkuji za úžasný přístup a profesionální úroveň, jsem
šťastná, že má možnost s Vámi trénovat, ještě jednou děkujeme a přejeme vše dobré...

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/maminky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/loukov_2008_3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/loukov_2008_2/fotogalerie.php
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Vystoupení na Léto-kruzích

společné foto

 
Naše flamencové tanečnice nezahálejí ani v parném létě
18.08.2008

V sobotu 9. srpna vystoupily naše flamencové tanečnice na
závěrečné akci festivalu Léto-kruhy nazvané Rozmarné léto ve Starém Bomuníně.

Fotky zde >>>

 
První týden v Loukově
30.07.2008

tak máme úspěšně za sebou velmi pohodový týden v Loukově. Fotky k
nahlédnutí zde ...

Všechny "loukovácké" fotky budou ke stažení na adrese, kterou Vám
zašleme sms. Těšíme se na příště :)

 
Nová taneční sezóna
15.07.2008

 
Svatba
14.07.2008

V sobotu 12.7. jsme byli u toho když si naše lektorka Andrejka brala našeho
lektora Petra :)

Fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

hodně sluníčka do společného života přeje celé studio

 
Od října jsme pro Vás připravili dva úplně nové kurzy :)
24.06.2008

Přijďte a vyzkoušejte:

pohodové dopolední cvičení pro ženy (i pro muže :) )  
dopolední tanečky pro maminky s dětmi
více info viz "Tanec pro dospěláky"

tančí celá Poruba :)

 

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/flamenco_bohumin/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/loukov_2008_1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/svatba_petr_andrea/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/tanec_dospeli.php#dopol
http://danceostrava.k2.cz/tanec_dospeli.php#deti
http://danceostrava.k2.cz/tanec_dospeli.php


24.09.21 15:54 Taneční studio Ostrava

danceostrava.k2.cz/archiv2008.php 8/10

Nejslavnější taneční festival v Blackpoolu
02.06.2008
Přinášíme Vám pár fotografií, které si prohlédněte zde

 
Festival tanečního mládí v Plzni
02.06.2008
V sobotu 24.5.2008 se uskutečnil v Plzni Festival tanečního mládí, ze kterého si přivážíme
účastnický list. 
Na pár fotografií se podívejte zde

 
Naše páry na tanečním festivale v Blackpoolu
29.05.2008
Od minulého týdne nejen páry Dance studia Ostrava reprezentují Českou republiku na
nejprestižnějším tanečním festivale v anglickém Blackpoolu. 
Držte palce !

 
Druhé místo jsme náležitě oslavili
29.05.2008
Druhé místo na Mistrovství ČR v latině družstev jsme náležitě oslavili. 
Foto si prohlédněte zde

 
Srdečná gratulace pro Moniku a její svěřenkyně
29.05.2008
Monika a její svěřenkyně si ze sobotního Mistrovství České republiky v parketových tanečních
kompozicích z Plzně přivezly finálové 4. místo. 
Blahopřejeme!

 
Skvělá a vydařená 9.výroční akademie
29.05.2008

Děkujeme všem tanečníkům za úžasné výkony, báječnému publiku z nádhernou atmosféru, bylo to
super :) 

 Fotky k objednání budou co nevidět, DVD můžete objednávat ve studiu (nástěnka - obj. list). 
 A příští rok slavíme už desítku!

Celou fotogalerii najdete zde

 
Jsme VÍCEMISTŘI v latině družstev pro rok 2008! JUPÍÍÍÍÍ !
11.05.2008

Děkujeme Lukášovi a Zuzce, Petrovi a Lence, Filipovi a Sabce, Vikimu a Ditě a taky Verušce. Byli
jste super a odvedli jste super výkony. Děkujeme všem příznivcům za povzbuzování! Jsme happy
!!!!

Podívejte se na několik fotografií zde

 
Mistrovství České republiky už přístí sobotu
04.05.2008
Mistrovství České republiky družstev je již za dveřmi. Doufáme, že přijdete pořádně povzbudit
naše páry, a to v sobotu 10. 5. 2008 do „Garáže Martinov“. S sebou chrastítka a červená trička :)

 
Naše páry se předvedly v Chorvatsku
04.05.2008

Páry Dance studia Ostrava v hlavním městě Chorvatska - Zagreb - na mezinárodní soutěži. Zde jsou
jejich výsledky :

Lukáš Hojdan a Zuzana Sýkorová 13./ 75 
Filip Karásek a Sabina Pišková 28. / 75 
Viktor Polášek a Dita Drábková 49. / 75

 
Několik fotografií z pátečního dne otevřených dveří
28.04.2008

V pátek proběhly poslední dny otevřených dveří pro rodiče malých dětí a pokročilé skupinky
tanečníků.

Podívejte se na několik fotografií zde

 
Flamenco soustředění v Bystřici
28.04.2008

o víkendu proběhlo úžasné taneční flamencové soustředění pod vedením Zdeničky a Verušky v
příjemném prostředí Bystřice, na akademii se opravdu máte na co těšit

Podívejte se na několik fotografií zde

 
Středeční den otevřených dveří

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/bp08/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/plzen08/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/mcr08/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/akademie08/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/druzstva08/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/do_patek/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/flamenco_soustredeni/fotogalerie.php
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24.04.2008

ve středu se rodiče přišli podívat a povzbudit své děti v taneční přípravce.

Pořízené fotografie prohlížejte zde

 
Dny otevřených dveří v TSO
21.04.2008

Minulý týden v pondělí a ve čtvrtek proběhly v tanečním studiu dny otevřených dveří, které si děti
patřičně užily kdo zaváhal a nepřišel, může přijít tuto středu a také v pátek. těšíme se

Fotogalerie zde

 
Úspěšné víkendové tančení
21.04.2008

O víkendu jsem "bojovali v Mohelnici s našimi dětmi a choreografií "Táto, co to je" - 4.
"brambůrkové" místo a v kategorii "dospělí" s choreografiíí "Zpověď" - samé jedničky, první místo a
postup na Mistrovství ČR. 

 Super - gratulujeme.

Fotogalerie zde

 
Přehlídka dětského scénického tance
15.04.2008

V sobotu 12. 4. 2008 se děti účastnily přehlídky dětského scénického tance na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě. Ze 40 souborů ! převážně ZUŠ si přivezly diplom za účast a zvláštní ocenění
poroty složené z tanečních odborníků. 

 Blahopřejeme a držte nám i nadále palečky před nadcházející soutěží v Mohelnici. Děkujeme 
 

Fotogalerie zde

 
Připravujeme se na výroční akademii
14.04.2008

Přípravy na výroční taneční akademii jsou v plném proudu (aneb četnice a panterky v akci)

Fotogalerie zde

 
Výsledky víkendových soutěží
14.04.2008

Dne 12. dubna se páry Filip Karásek a Sabina Pišková a Viktor Polášek a Dita Drábková zúčastnily
taneční ligy na Zlínském tanečním festivalu a dopadly následovně:

Filip Karásek a Sabina Pišková 4. místo / 20 párů 
 Viktor Polášek a Dita Drábková 19. místo/ 20 párů.

Tentýž den se Lukáš Hojdan a Zuzana Sýkorová zúčastnili mezinárodní soutěže na Slovensku s
názvem Grand Prix Trnava a v konkurenci 49 párů obsadili 14. místo. 
Všem párům k jejich úspěchu gratulujeme!

 
Skvělý semifinálový úspěch
07.04.2008

Dále v sobotu se v Havířově své první tanenční soutěže zúčastnil Honza Válek s Luckou Ichnovskou
a přivezli semifinále :)

Blahopřejeme.

 
Výsledky IDSF Open v Brně
07.04.2008

O tomto víkendu proběhlo v Brně IDSF Open. V zastoupení několika našich párů jsme dosáhli
skvělého umístění :

První umístění bylo v kategorii Rising Stars, ve kterých soutěžilo 57 párů. 
Druhé umístění byla kategorie Dospělí LAT, kde soutěžilo 94 párů.

Zuzana Sýkorová, Lukáš Hojdan 6.místo / 13.místo 
 Lenka Tvrzová, Petr Polák 11.místo / 28.místo 

 Sabina Pišková, Filip Karásek 14.místo / 36.místo 
 Dita Drábková, Viktor Polášek 36.místo / 65.místo

Děkujeme všem za skvělou prezentaci :)

 
Přinášíme slibovanou fotogalerii ze závěrečné
02.04.2008
Několik fotek si můžete prohlédnout přímo na našich stránkách. 
Podívejte se zde

 
Návštěva Colina Jamese v našem studiu zachycena ve fotogalerii
02.04.2008

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/do_streda/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/open_days/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/mohelnice08/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/janacek_konzervator/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/priprava_akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/zaverecna08/fotogalerie.php
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Ve dnech 31.3.-1.4.2008 zavítal do našeho studia zase plně vědomostmi nabitý vynikající trenér
Mr. Colin James.

Fotogalerie zde

 
Informace o naší první závěrečné
29.03.2008

Ve středu 26. 3. 2008 proběhla ve velmi příjemné atmosféře až do pozdních nočních hodin naše
první společná závěrečná.

Děkujeme všem milým tanečním párům a jejich hostům za atmosféru, kterou svým tancem
vytvořili, děkujeme za milé dárečky a už teď sbíráme síly na podzim, kdy se opět na Vás se vší
chutí "vrhneme:)".

Informační sms ohledně fotek ze závěrečné budeme posílat cca během následujícího týdne.

 
Podívejte se na fotky ze společného tréninku dospěláků
19.03.2008

Pondělní společný trénink dospěláků proběhl v příjemné a hodně pracovní atmosféře . Na
závěrečnou jsme skvěle připraveni, přijďte se na nás podívat :)

Prohlížejte zde

 
Mimořádný úspěch našich kamarádů
10.03.2008

Naši kamarádi a Mistři ČR pro rok 2008 ve své kategorii Dominika Bergmannová a Jan Skuhravý z
Prahy přivezli ze sobotního Mistrovství světa z Ruska semifinále! Blahopřejeme jim a celému
skvělému týmu k tak obrovskému úspěchu!

Fotografie prohlížejte zde

 
Prohlédněte si fotogalerii z lekcí s Colinem Jamesem
04.03.2008

Přínášíme Vám fotogalerii ze společných lekcí s jedním z nejúspěšnějčích trenérů na světě
Mr.Colinem Jamesem.

Prohlížejte zde

 
Archív 2019 >>>

Archív 2018 >>>

Archív 2017 >>>

Archív 2016 >>>

Archív 2015 >>>

Archív 2014 >>>

Archív 2013 >>>

Archív 2012 >>>

Archív 2011 >>>

Archív 2010 >>>

Archív 2009 >>>

Archív 2008 >>>

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/colin0408/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/spolecny_dospelaci/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/bergman_skuhravy/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie/colin0308/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2019.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2017.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2016.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2015.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2014.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2013.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2012.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2011.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2010.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2009.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2008.php

