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Zuzka

Turbo závěrečná - fotogalere

Vánoční besídky - fotogalerie

Závěrečná - bobři

Mikuláš - čtvrtek

Archív novinek 2009
Zuzka
28.12.2009

naše Zuzanka zdraví všechny ze svého švýcarského působiště :)

na článek a fotky se můžete podívat zde >>>

 
Závěrečná turbo tanečních
20.12.2009

na poslední letošní závěrečné 17. prosince 2009 jsme si zatančili
a moc se zasmáli 
(čelenka, čís, slušivá čepička  a spoustu čajíčků :) )

Na fotky se můžete podívat zde >>>

 
Vánoční besídky
20.12.2009

každý den slavily vánoce i děti se svými dárečky :)

Na fotky se podívejte zde >>>

 
OPĚT VÍTĚZSTVÍ
14.12.2009
Erich a Terka opět o víkendu zlato - blahopřejeme :)

 
Mikuláš - čtvrtek
13.12.2009

naposledy zavítal Mikuláš k nám ve čtvrtek

Několik fotek si můžete prohlédnout zde >>>

 
Bobří závěrečná
13.12.2009

čtvrteční bobří závěrečná

a těšíme se v lednu :)

Fotky zde >>>

 
Kája a Lea v magazínu Koktejl 9. prosince 2009
11.12.2009

Pořad Českého rozhlasu Ostrava, Koktejl (magazin) si můžete přehrát zde >>>

Ohlasy:

bylo to pěkné poslouchání a kája má pohádkový hlas – mohl by číst v rozhlase pohádky J…
koktejl jsme poslouchala, bylo to moc pěkné, dozvěděla jsem se další zajímavosti, o
kterých my – přízemní lidé nemáme ani ponětí, pobavila jsem se, zkrátka moc se Vám to
povedlo…
bylo to moc fajn, takové pohodové a veselé, dobře se to poslouchalo …
mooooc příjemné povídání…

 
Mikuláš - středa

Novinky

Nabídka vystoupení

Tančírna

Co nás čeká

Taneční soustředění
    Loukov

Příměstský taneční
    tábor

Archív novinek

Taneční soutěž     
    O žlutého smajlíka

Bazárek tanečního
    oblečení

Další zboží a služby

Reference a ohlasy

tréninky po pauze

MČR 10 tanců

Soutěž ve Štenberku

Aktuálně Kurzy pro děti a mládež Kurzy pro dospělé O nás Fotogalerie Partneři Kontakty

září 2021

Po Út St Čt Pá So Ne

    1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30      

<<< >>>

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Zuzka/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Zuzka/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_zaverT3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_zaverT3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/besidky/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/besidky/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Mikulas-ctvrtek/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Mikulas-ctvrtek/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_zaverecna_bobri/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_zaverecna_bobri/fotogalerie.php
http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.php?id=01054436&br=64&s=1
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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Mikuláš - středa

Vánoční lekce tanečních

Flamenco

Mikuláš - pondělí

Mikuláš - fotogalerie

Bobři - fotogalerie

10.12.2009

Mikuláš přišel za dětmi i ve středu 9. prosince

Fotky zde >>>

 
Vánoční lekce tanečních
10.12.2009

děkujeme našim kurzistům za včerejší milou atmosféru, kterou jsme
společně mohli sdílet na našich závěrečných,

děkujeme za milé dárečky a těšíme se na Vás v lednu :)

Fotky zde >>>

 
Flamenco
10.12.2009

Děkujeme naší milé lektorce Martince a všem úžasným flamencovým tanečnicím,
které se v pondělí loučily na posledním letošním tréninku :)

Fotky zde >>>

 
Mikuláš - pondělí 7.12.2009
08.12.2009

Mikuláš řádil na trénincích i v pondělí :) 

Na fotky se můžete podívat zde >>>

 
Pozdrav
08.12.2009

Terezka a Kuba zdraví celé studio a už se těší na
trénink :)

 
MIKULÁŠ v pátek zavítal k nám :)
05.12.2009

od pátku ve studiu řádili čerti, mikuláši i andílci
 aneb vánoční atmosféra už začala

Fotky najdete zde >>>

 
Další zlatá medaile
30.11.2009

O víkednu si Erich s Terezkou opět přivezli zlato z taneční soutěže - blahopřejeme :)

 
VÍKENDOVÉ TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
30.11.2009

Máme za sebou úžasný taneční víkend s tanečními páry z tanečních kurzů - hodně jsme
trénovali, také povídali, dobře jedli i spinkali. Udělali jsme kus práce a už teď se těšíme na duben
2010:)

Foto zde >>>

 
ÚSPĚŠNÉ JUNIORSKÉ PÁRY
18.11.2009

Jsme rádi, že naše práce opět nese své ovoce :)

Blahopřejeme Erichu RICHTEROVI a Tereze WOJCIKOVÉ za včerejší zlato a Janu VÁLKOVI a Lucii
ICHNOVSKÉ za stříbro na poli juniorů latina . Jupí a jen tak dále :)

 
Bobři na U-rampě
08.11.2009

naši milí kurzisté nás vždy dovedou mile překvapit 
aneb "Bobři na U-rampě :)"

Nechápete? Nevadí - prostě přijďte a zažijte s námi :)

na fotky z tanečních 29.října 2009 se můžete podívat zde >>>

 
Taneční pro dospěláky 4. listopadu 2009

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Mikulas-streda/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Mikulas-streda/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_9_12/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_9_12/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Flamenco-vanocni/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Flamenco-vanocni/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Mikulas-pondeli/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Mikulas-pondeli/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Mikulas/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Mikulas/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Loukov09-pozdim/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Loukov09-pozdim/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_Urampa/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_Urampa/fotogalerie.php
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Taneční pro dospěláky

trénink děti - fogotalerie

London 2009 - fotogalerie

Colin James ve studiu

Flamenco - všb

Středeční trénink - fotogalerie

05.11.2009

ze včerejších "pohodových" tanečních odcházela spousta tanečníků se
zpocenými tričky :)

aneb jak u nás makáme v tanečních kurzech :)

Na fotky se můžete podívat zde >>>

 
Pozdrav z Prahy
02.11.2009

taneční studio zdraví z prahy lektoři Andrejka, Petr a jejich fazulka :)

 
Lucka a Honza - zlato:)
28.10.2009

Blahopřejeme Lucii Ichnovské a Janu Válkovi za první zlatou medaili, kterou přivezli o víkendu z
taneční soutěže. Jen tak dále :)

 
Děti trénink 22. října 2009
24.10.2009

ve čtvrtek jsme s foťákem sledovali taneční lekci našich nejmenších
nových žáčků :)

Na fotky se můžete podívat zde >>>

 
International Championship London 2009
21.10.2009

Minulý týden jsme povzbuzovali a vnímali ty nejlepší z nejlepších na
třetí největší a nejprestižnější taneční soutěži na světě a to v Londýně. Zážitek je to opravdu
nevšední a všem tuto taneční atmosféru a nádhernou taneční soutěž, kdy tanec je opravdu
uměním vřele doporučujeme. :)

Fotky si můžete prohlédnout zde >>>

 
Mr. Colin James
08.10.2009

Včera a předevčírem jsem měli tu možnost hostit jednoho z nejlepších
trenérů a choreografů - Mistra světa v latinskoamerických tancích Mr. Colina Jamese. Jsme rádi, že
naše úspěšná dlouholetá spolupráce stále pokračuje a jsem hrdi na to, že mezi Amerikou,
Japonskem, Čínou a celou Evropou si Colin vždy ve zcela nabitém diáři najde čas navštívit i
Ostravu. Jsme rádi, že se v našem studiu sešly vynikající taneční páry nejen z celé České
republiky, ale také ze zahraničí. Úterní večerní sambový seminář byl zcela úžasný, proběhl ve
zcela pracovní, ale zároveň pohodové atmosféře se spoustou typických anglických vtípků.

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další shledání.

Fotky si můžete prohlédnout zde >>>

 
Flamencové vystoupení na VŠB
02.10.2009

a opět vystoupení našich úžasných flamenco tanečnic i flamenco tanečníka
tentokráte na společenské akci VŠB v Porubě

Fotky zde >>>

 
PODĚKOVÁNÍ
27.09.2009

Děkujeme Filipovi Karáskovi a Sabině Piškové za vzornou reprezentaci studia a přejeme jim mnoho
úspěchů v jejich daší taneční kariéře :)

 
Středeční trénink
26.09.2009

a také ve středu se u nás pilně trénovalo aneb trénink "zatím"
nejmladších dětí :)

Ve čtvrtek se těšíme na první taneční hodinu těch úplně nejmenších :)

Několik fotek najdete zde >>>

 
SUPER ÚSPĚŠNÝ VÍKEND
26.09.2009

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_11_4/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_11_4/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/deti/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/deti/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Onter/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Onter/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/colin/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/colin/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Flamenco-vsb/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Flamenco-vsb/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/trenink_deti/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/trenink_deti/fotogalerie.php
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Seminář v Bystřici

Trénink dráčků

Babí léto Poruba

vystoupení v Atomu

Pozdrav z Číny

Loučení s Ditou

Den obce Bystřice - fotogalerie

Taneční koncert Flamenco Seminář Flamenco

Dnes byly naše páry na kroměřížské soutěži super úspěšné a my jim moc blahopřejeme - jen
tak dále :)
Adam HUDEČEK a Karin VÁPENÍČKOVÁ - jejich první soutěž a hned zlato
Jan VÁLEK a Lucie ICHNOVSKÁ - krásné stříbro!!!
jupíííííííííííííííííííííí
Filip KARÁSEK a Sabina PIŠKOVÁ - finále ligy - blahopřejeme !

 
Flamencový seminář
25.09.2009

Flamencový seminář se konal v Bystřici 18. - 20. září 2009

a holky píšou : Bylo tam s Váma kráááááásně

Na fotky se můžete podívat zde >>>

 
Trénink dráčků
22.09.2009

na trénincích se maká už od prvého počátku aneb pondělní trénink dráčků :)

na fotky se můžete podívat zde >>>

 
Víkendová vystoupení
20.09.2009

1. pomáda i žabky se na porubských slavnostech Babího léta líbily, i když
stejně ze všeho byly nejlepší kolotoče :)

Fotky z Babího léta najdete zde >>>
2. taneční vystoupení žabek i barbinek v hotelu Atom sklidilo velký

úspěch 
děkujeme dětem i rodičům - řidičům :) 

Fotky z hotelu Atom najdete zde >>>

 
Pozdrav z Číny
19.09.2009

Všechny tanečníky zdraví z Mistrovství světa mládeže z Číny Mistři ČR Lenka
Návorková a Jakub Drmota

(Vy co je náhodou neznáte - vystupovali na letošní výroční taneční akademii).

 
Loučení s Ditou
18.09.2009

V pátek jsme se mnozí z nás se slzičkou v oku loučili s naší výbornou tanečnicí
a lektorkou Ditou, která jede na zkušenou do světa :)

Přejeme hodně štěstí a těšíme se opět na brzké shledání :)

 
Vystoupení flamenco
09.09.2009

a naše tanenčice nezahálely ani o prázdninách :)

s ohnivým flamencem vystoupily na Dni obce v Bystřici

S Pomádou, Flamencem a latinou zpestřily slavnostní večer firma GLOBUS 1.9.2009.

 
Seminář a vystoupení flamenco
09.09.2009

  

 
Loukov 2009

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie09/Bystrice_zari/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie09/Bystrice_zari/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/dracci/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/dracci/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Poruba/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Poruba/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Atom/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Atom/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Cina/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Bystrice/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Bystrice/fotogalerie.php
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Loukov 2009

článek

Vysvědčení

poslední tréninky

Svinov

Bohumín

flamenco - Stodoní

grilování - fotogalerie

flamenco - Polanka

08.08.2009

opět jsme prožili nádherné 3 taneční týdny v Loukově a děkujeme všem malým i
velkým, že s nadšením a úsměvem na rtech zvládli náročný celodenní program :) 

Na fotky ze všech tří turnusů se můžete podívat ve fotogalerii >>>

Další fotky budou opět ke stažení na serveru. Budeme vás informovat sms. :)

těšíme se na předmistrovská lednová soustředění, která se již nyní začínají plnit :)

 
článek o Akademii
17.07.2009

Akademie Tanečního studia Ostrava - článek měsíčníku PRIO 07/2009 >>>

 
Vysvědčení
10.07.2009

i my jsme dostali vysvědčení - jupííí :)

 
poslední tréninky
08.07.2009

a takové byly naše poslední tréninky a hurá na prázdniny :)

pár fotek zde >>>

 
Oslavy Svinova
07.07.2009

a také jsme vystupovali na oslavách Svinova :)

pár fotek zde >>>

 
Soutěž v Bohumíně
06.07.2009

a pár foteček z naší soutěže v bohumíně :)

 
Flamenco na Stodolní
17.06.2009

Taneční sezonu završily naše úžasné flamencové tanečnice v pondělí 15. 6.
2009 na Stodolní ulci :)

na fotky se můžete podívat zde >>>

 
Předprázdninové grilování
17.06.2009

a co dělají naše milé taneční páry, když zrovna netančí? jedí a smějí se
a zakládají nové tradice :)

pár fotek zde >>>

 
Flamencové představení
11.06.2009

pondělní flamencové představení pro naše známé a miláčky jsme si
náramně užily :)

na fotky se můžete podívat zde >>>

 
INFORMACE
08.06.2009

1. Výuka v Tanečním studiu začíná v pondělí 7.9.2009.

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/konec_roku/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/konec_roku/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Svinov/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Svinov/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Bohumin/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Bohumin/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Flamenco-Polanka/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Flamenco-Polanka/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/grilovani/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/grilovani/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Flamenco-Polanka/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Flamenco-Polanka/fotogalerie.php
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MF Dnes 1.6.2009

Oslvava - fotogalerie

Blackpool 2009

Diplom - Pomáda Diplom - Žába Bláža

2. Nástupní termíny jednotlivých skupin (jedná se pouze o nástupní, nikoliv fixní termíny
tréninků:
pondělí 7.9.2009 14.30 - 15.30 Dráčci Pavla
  15.30 - 16.30 Žáby Pavla
  16.30 - 17.30 Tygři Pavla
  17.30 - 18.30 Pomáda Pavla
Středa 9.9.2009 14.30 - 15.15 malinké děti Pavla
  15.15 - 16.15 větší děti Pavla, Dita
  16.15 - 17.30 latina junioři + pondělní latina Kája
  17.30 - 19.00 latina - velké páry Kája
Pátek 11.9.2009 14.30 - 15.30 Světlušky Barča
  15.30 - 16.30 Kola,Myšky Barča, Lea
  16.30 - 17.30 Oliverky Monika
  17.30 - 18.30 Elisy Monika

3. Konkurz pro děti (6 let - nekonečno :) se uskuteční v úterý 15. 9. 2009 v DK Poklad na
sále Tanečního studia. S sebou věci na cvičení a dobrou náladu.

4. Oblíbené kurzy pro dospěláky poběží od října - info zde: Tanec pro dospělé.
5. 11. výroční taneční akademie 18.5.2010 :)

 
Výsledky taneční soutěže
02.06.2009

9.5.2009 Orlovská orlice

Dospělí C STT - Filip a Sabina 1.místo/12 párů//
Dospělí C LAT - Jiří a Lucie 4.místo/10 párů//

10.5.2009 Neoficiální akademické mistrovství ČR v latině

Filip a Sabina 2.místo/5 párů//

23.5.2009 O cenu města Jičína

Dospělí C STT-Jiří a Lucie-1.místo/16 párů//

24.5.2009 Tábor Open

Dospělí C LAT-Jiří a Lucie 6.-7.místo/9 párů//

31.5.2009 Havířovská gerbera

Dospělí LAt C-Jiří a Lucie-5.místo/20.párů//
Dospělí C STT-Filip a Sabina-1. místo/10. párů a vyšší třída B :)//

 
O Tanečním studiu
01.06.2009

Už jste četli dnešní Mladou frontu :) Tak si ji běžte honem koupit... Je tam
taneční překvapení :)

MF Dnes 1. 6. 2009

 
Oslava stříbrných medailí
30.05.2009

a v tanečním studiu se opět slavilo aneb stříbrné labuťky elisky :)

a velká gratulace

fotky zde >>>

 
Blackpool 2009
30.05.2009

a jak se dařilo našim milým párům v obrovské konkurenci na nejprestižnější
soutěží Blackpool Dance Festival 2009?

viz foto zde >>>

PS: na fotkách i naše Zuzanka momentálně soutěžící za Anglii a Lukáš soutěžící za Finsko :)

 
Taneční soutěž Bohumín
30.05.2009

Děti a dívky si vybojovaly dnes na taneční soutěži v
Bohumíně s Žábou Blážou a s Pomádou dvě stříbrné medaile - blahopřejeme :)

 
Smajlík
23.05.2009

náš smajlíček "akademiáček" se už s námi všemi směje ve studiu na trénincích

http://www.danceostrava.cz/tanec_dospeli.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Plzen/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Plzen/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Blackpool09/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Blackpool09/fotogalerie.php
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Plzeň - fotogalerie

Akademie 09 - fotogalerie

10. akademie - fotogalerie

Akademie 09

 
MÁME STŘÍBRO!!!
23.05.2009

Další velký úspěch Tanečního studia!!!

Dnes si naše skvělé ELISY v čele s Mončou vybojovaly ve velké konkurenci na titulární soutěži
Mistrovství České republiky stříbrnou medaili! Blahopřejeme a děkujem všem, kteří nám přáli a
drželi palce. Jupííííííííííííííííííííííííííííííííííí :)

Na pár fotek se můžete podívat zde >>>

a co lidičkové na to:) ... to je supr, však Elisa i Monča si to zaslouží!... ... spěte na vavřínech -
zasloužíte si je... ... to je nádhera, moc blahopřeji... ...tak to je super!!!... ... gratuluji k Elise...
...jupí... ...supeeeer! mám velkou radost a posílám pusu... ...super - určitě si to zaslouží - je to
moc krásně udělané a úžasná podívaná... ...jste ty nejúžasnější a nejkrásnější a nejlepší a nej nej
nej labutě na světě, gratuluji, jupí, bombača... ... ježíš to je úžasné!moc gratuluji, určitě jste
měli být první!... ... z celého srdce gratuluji... ... já věděla, že to bude bedna, jsem na Vás
pyšná... ... gratulace... ... gratuluju, je fakt nádherná... ... moc gratuluji... ... jste holky šikovný,
zasloužíte si odměnu za Vaše nasazení, elán a radost z tance, gratulace... ... super
blahopřejeme... ... jste supermega dobří... ... úžasné!holky jsou hvězdy... ... blahopřeji, mám
velkou radost... ... gratuluji... ...

 
Fotky z Akademie
20.05.2009

Přinášíme Vám pár úžasných fotografíí pana ing. Pavla MOTANA.

Zbytek fotografií i od jiných fotografů budou co nevidět ve studiu - dáme
opět info na naše www.

DVD se prosím objednávají do pondělí 25. 5. 2009 včetně (budou
zhotoveny cca okolo 10. 6. 2009).

Děkujeme.

 
PODĚKOVÁNÍ
19.05.2009

Úžasně jste tančili, úžasně jste tleskali, vytvořili jste super
atmosféru - moc děkujeme Vám všem - tanečníkům i divákům,
všem našim sponzorům a hostům a především Vám - rodičům. Všichni jste pro akademii udělali
maximum, a proto dopadla tak, jak dopadla - úúúúúúúúúúžasně:). Bez koholiv z Vás by to prostě
nebylo ono.

Těšíme se na příště a DĚKUJEME.

Kája a Lea a všichni lektoři a lidičky okolo :)

Ohlasy:

akademie byla úchvatná a vydařená …
chci Vám pogratulovat k výsledkům Vaší práce, byla jsem velmi překvapená… Akademie byla
úžasná. Přeji do dalších let mnoho talentovaných dětí…
my děkujeme, že jsme zase mohli být aspoň na chvíli členy velké rodiny… jsme s Vámi moc
rádi…
ty a Kája jste jedineční. A my jsem Vašimi věrnými a věčnými fanoušky…
těším se na další tréninky …
dopadlo to dobře díky perfektním trenérům a geniální choroegrafii, ve které jsem se cítila
dobře …
děkujeme za krásně prožitý večer a přejeme hodně úspěchů do dalších let …
přijeli jsme rádi a taky moc děkujeme a už se těšíme do Loukova …
včerejší akademie byla úžasná jako vždy. Doufám, že shon a stress, který jste před akdemií
zažívali je už za Vámi. Bylo to fakt pěkné a moc milé…
Milá Leonko, včera jsem byla na akademii a musím poděkovat za nádherný podvečerovečer.
Naštěstí existují lidé jako jsi Ty a Tvůj manžel, rozdáváte radost a hladíte po dušičce. Díky
moc…
musím jen vyslovit obdiv k MEGA akci. Bylo to nádherné…
děkujeme moc za krásný zážitek a vše nej nej do další desítky…
děkuji za možnost být při tom, bylo to moc krásné…
pro Vás jsme to udělali strašně rádi, těším se do Loukova…
ještě jednou díky za včerejší večer, bylo to super…
děkujeme za super zážitek, děti jsou nadšené, jste skvělí…
krása, krása, krása, díky Tobě a Kájovi jsme mohli vidět tu nádheru…
moc děkuji za překrásný zážitek, přeju hodně elánu a síly do dalších 10. Elisa byla jako sen,
úplně mi vyhrkly slzy…
srdečně blahopřejeme k Vaší nádherné akci a děkujeme za velký zážitek…
ahojte Bankovky, bylo to super!... Těšíme se zase příští rok…
Milá Leo a Karle, děkuji za krásný podvečer! Děcka super! Bylo to přesně to, co jsem
potřebovala! U Světlušek jsem brečela… Tak ještě jednou děkuju a gratuluju – jste
úžasní!...
Leonečko, Kájo, moc Vám děkuji za dnešek i za celých 10 úžasných let, mám spoustu
nadšených ohlasů na všechno, tak myslím, že se můžete pochválit, teď si trochu odpočiňte
a jedeme do nové desítky…

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Plzen/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Plzen/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie09/akademie09_PM/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie09/akademie09_PM/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/akademie09/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/akademie09/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/akademie09/fotogalerie.php
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dnes ráno jsem se vzbudila plna dojmů z přenádherné akademie byl to pro mne mimořádný
zážitek, prožila jsem si letos vše nesrovnatelně emotivně a dojmově kvalitněji. To, co
předvedly naše páry, bylo na perfektní úrovni, že leckterý profík by si mohl jen zdát, Verča
s Peterem v uklízecí show byli báječní – úžasný nápad. A největší kredit samozřejmě patří
Tobě. Dita odvedla nadlidský nádherný výkon všude, Baruška udělala nádhernou choreografii
na Světlušky, Zdenička kojila malého na schodech, holky zlaté neskutečné a báječné duše.
Mimořádné osobnosti. Je to krásné být s Váma všema…
Milá Leonko a Karle moc děkujeme za nádherný taneční zážitek (místy se mi tajil dech) a
těšíme se na 11. akademii...
Leonko a Karlíčku, blahopřejeme! Včera to byla smršť. Měli jsme tu energii ještě včera
vytancovat, byli jsme toho "plni" a ještě dnes to doznívá...
Ahoj Leonko, chtěla jsem ti jen říct, že jsem na Vaši akademii byla poprvé a bylo to úžasné,
bezvadné, nádherné - prostě super! Do dalších let Vám přejeme nevyčerpatelnou zásobu
energie. Tak skvělí lidičkové jako jste Vy dva si to zaslouží. Máte dar vnášet lidem do života
slunce a zato Vás všichni moooooooooooc milujeme, zůstaňte takoví, jací jste, prostě
úžasní...
Milá Leono, pane Banku, chci opravdu moc poděkovat za famózní zážitek z letošní jubilejní
taneční akademie! Blahopřeji k perfektní organizaci, především pak ke skvělým výkonům
tanečníků. Tolik nádherných choreografií, oslnivých kostýmů a hlavně živelné radosti z
tance nabilo každého přítomného diváka jiskřící energií a dobrou pohodou. Nejen v Ostravě
se stáváte naprosto ojedinělým fenoménem, který dokáže tancem spojit a uchvátit lidi
napříč generacemi. Včera jsem pochopil, co znamená, když se tanec stane životní filosofií -
znamená to pochopit krásu. Díky! Přeji jen to nejlepší do dalších tanečních let! Držím palce
všem Vašim svěřencům.
děkuji za vše, byla krásná atmosféra
myslím, že můžeš být pyšná za tu desátou akademii, bylo to super!!!
paní Leonko, Vaši akademii jsem viděla letos poprvé. Slyšela jsem mnoho skvělých ohlasů,
ale nikdy jsem neměla možnost ji shlédnout osobně. Musím uznat, že to byla prostě
fantazie. Ještě dneska, když o ní vyprávím všem svým známým, běhá mi mráz po zádech.
Hlavně Elisa - to bylo něco úžasného! Je krásné, že se věnujete malým dětem. Sama vím,
že je to mnohdy pořádná dřina a spousty nervů... ještě jednou moc děkuji...
Milá paní Leono, musím Vám poděkovat za báječnou akademii. I když jsem musela brzy
odejít za svým malým miminkem, tak chvíle strávená na místě plném radosti a pozitivní
energie mi vydří na dlouho. Doufám, že Vám už napětí z příprav pominulo a v klidu zvládáte
organizační dozvuky. Moje dcerka zůstala téměř až do konce a dojmů má tolik, že o nich
bude snad vyprávět až do prázdnin
gratulujeme k nádherné akademii
včera jste byly holky-flamenko skvělé a úžasné a nádherné a nejlepší a moc mi chybíte
akademie byla úžasná, jsme oba nadšeni, plni dojmů a nabití energií

 
Den pro parčík
19.05.2009

v sobotu 16. května 2009 jsme vystupovali na benefiční akci "Den pro
parčík"

 
Kája a Lea v magazínu Koktejl 5.5.2009

12.05.2009

Pořad Českého rozhlasu Ostrava, Koktejl (magazin) si můžete přehrát zde >>>

Ohlasy:

Kájo+Leo, sledovali jsme Váš pořad, paráda, blahopřejeme …
bylo to moc příjemné povídání a vážím si toho, že jste mne tam zmínili, I když už jsem
mimo, ale srdcem stále s Vámi …
byli jste úžasní …
Milá Leo, milý Kájo, děkujeme za krásné zpříjemnění pracovního dopoledne. Zvládli jste to
na 1.Přesně tak, jak jste říkali, chodíme si k Vám odpočinout od pracovních či jiných
starostí. Dělejte to stale tak báječně a od srdíčka…
výborní jste byli oba, fakt že jo …
bylo to výborné …
moc držíme palce a jsme na Vás pyšní …
bylo to super, byli jste milí…
ahoj, poslouchala jsem, byli jste výborní, rozené rozhlasové hvězdy…
pěkně jste to řekli…
Dík za nakrmení ouška, poslouchali Vás se mnou všichni v práci a líbili jste se, bylo to fajn
povídání…

 
VÝROČNÍ AKADEMIE - VYPRODÁNO !
12.05.2009

Vážení rodiče, milí tanečníci a příznivci tanečního umění,
děkujeme Vám za obrovský zájem o 10. výroční taneční akademii a zároveň se omlouváme
za "pondělní vstupenkovou smršť", kterou jsme za těch 10 let ještě nezažili (což mi většina
z Vás určitě potvrdí). Nikdy se nestalo, aby v den akademie nešly koupit vstupenky. Po
včerejším pondělku však máme sál bez jediného volného místa.
Omlouváme se zejména maminkám s malými dětmi a prarodičům, kteří stáli až 2 hodiny v
řadě a čekali na vstupenku, ale i ostatním rodičům.
Omlouváme se i těm, kteří "neuposlechli" našich rad a nepřišli si pro vstupenku v pondělí -
máme totiž VYPRODÁNO.

http://www.rozhlas.cz/default/default/rnp-player.php?id=00918924&br=64&s=1
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Open den

Open den

Vystoupení na Minimiss - fotogalerie

Oslava na tréninkuOslava na tréninku 2

Mohelnice 2009 - fotogalerie

Prosíme všechny, kteří náhle onemocní, nebudou se z pracovních, rodinných, osobních či
jiných důvodů moci dostavit na akademii - prosím ihned nás kontaktujte, o vstupenky je
stále obrovský zájem.
Děkujeme za pochopení a držte nám prosím v pondělí palce. :)

 
Dny otevřených dveří
04.05.2009

fotky ze středy 29. dubna si můžete prohlédnout zde >>>

fotky ze čtvrtka 30. dubna si můžete prohlédnout zde >>>

 
VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ
01.05.2009

18.4.2009 Zlínský taneční festival

Junior II D LAT
 Jan Válek a Lucie Ichnovská - 8.místo/26 párů

17.4.2009 IDSF Open Mikolajki

Filip Karásek a Sabina Pišková - 17.-18.místo/48 párů

18.4.2009 Mistrovství střední Evropy v latině

Filip Karásek a Sabina Pišková- 12.místo/13 párů

25.4.2009 Kroměříž

Junior II D LAT
 Jan Válek a Lucie Ichnovská - 14.-15.místo/24 párů

Dospělí C standard
 Filip Karásek a Sabina Pišková - 1.místo/24 párů

 
Pondělní den otevřených dveří
28.04.2009

pondělí 27. dubna 2009

fotky si můžete prohlédnout zde >>>

 
Dětská Minimiss 2009
27.04.2009

Děkujeme všem tanečníkům a také samozřejmě rodičům
za to, že jsme úspěšně vystoupili na Dětské Minimiss 2009.

na fotky se můžete podívat zde >>>

 
DUBNOVÉ TERMÍNY
25.04.2009

  DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - pozor už příští týden :)

"Dny" jsou otevřené nejen pro žáky a rodiče tanečního studia, ale pro všechny příznivce a
zájemce o tancování :)

pondělí 27. 4. 2009 14.30 - 15.15 hod Pavla - Hopíci
středa 29. 4. 2009 15.00 - 15.45 hod Pavla  - malincí
  16.00 - 16.45 hod Pavla - větší děti
čtvrtek 30. 4. 2009 15.00 - 15.45 hod Dita
  16.00 - 16.45 hod Pavla - Barbie
  17.00 - 17.45 hod Pavla - Tygři
  18.00 - 18.45 hod Pavla - Pomáda

 
Oslava medailí z Mohelnice
25.04.2009

v pátek na tréninku bylo co slavit aneb oslava
úspěchu v Mohelnici - blahopřejeme !

 
Mohelnice 2009
19.04.2009

děkujeme, že jste nám drželi palce aneb veleúspěšný víkend v
Mohelnici na tanečním festivalu

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/DO-st-409/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/DO-Ct-409/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/DO-Po-409/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/DO-Po-409/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Futurum409/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Futurum409/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie09/Mohlenice09/slides/P1620046.html
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Mohlenice09/slides/P1620048.html
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Mohlenice09/fotogalerie.php
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Diplom 3. místoDiplom - 1. místo

Jarní Loukov

Na fotky se můžete podívat zde >>>

 junioři 3. místo s choreografií Barušky "Kola"
mládež 1. místo a přímý postup na republiku s choreografií Moničky "Elisa"

Bylo to super a móóóóóóc blahopřejeme :)

Ohlasy:

Moc gratuluji!
tož gratuluji, jste výborní.
moc gratulujeme!!!
Ahooooj holky moje,moooooooooooooc graaaaaaaaaaaatulujiiiiiiiiiiiii !!!!!
Blahopřeji k tak krásným výsledkům. Držím palce i do dalších soutěží !!!!
Jsou supeeeeeeeer, díky moc -těším se na vás do Plzně
Gratuluji jen tak dál a více prvních:-)
Jste úúúúúúžasní. Blahopřeju
moc, moc, moc blahopřeju:-)
GRAAAAAAAAAATTTTUUUULUUJÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ :-))))))) pusíííííposílám
Moc Gratuluji a přeji mnoho super ůspěchů.
Congrats Leonko!!!!!! To je parada!!  No proste jste NEJ!!!!! Preji Vam at se prvni mista jen
opakujou.
Čauky, moooc gratuluji. To je úžasný pocit, co?! Když je práce dobře oceněna. Jen tak dále
a sbírejte další cenné kovy a hlavně dobrý pocit a radost!!!
Moc, moc, moc gratuluji, jste super!!!
Dobrý den, gratuluji, jste šikulky :-)) Máme velkou radost.
Gratuluji!!! Blahopřejí!!! Třikrát HURÁ!!!
Gratulujeme, jste skvělí! :-))
Veliká gratulace k úspěchu!! Jste prostě dobří:o)!! pac a pusa ze zámoří.
Moc Vám gratulujeme a těšíme se, až vítězná čísla uvidíme na akademii...
jupíííííííííííííííííííííííííííí, blahopřejuuuuuuuuuuuuuuuuu
Blahopřeji k vynikajícím výsledkům celému realizačnímu týmu a všem tanečníkům, jen tak
dál!!! Hodně zdraví a zdaru do další náročné práce...
Jste fakt moc šikovní, gratuluji! Prohlédla jsem si i Vaše www stránky, jsou bezvadné. Ať se
Vám moc moc daří.
Moc gratuluji! Po delší době jsem teď zase koukla na Vaše stránky a musím říct: "Klobouk
dolů!" Máte skutečně nabitý program, těšíte se ze sposty úspěchů, ale hlavně - ze všeho
přímo sálá nadšení, radost a přátelství - to je něco, čím se může pochlubit jen málokdo.
Svou práci děláte srdcem a je to znát...
Jste úžasní. Gratulujeme a užívejte radostného okamžiku!
Gratuluji, je vidět, že ta Vaše práce je dobrá a má smysl.
Čau hvězdy, moc všem gratulujeme !!!
Ahoj, moc gratulujeme. Přejeme hodně elánu do dalších úspěchů.
Jooooooooooo!!! Jste nejlepší!!!!!!!!!

 
Podzimní taneční
16.04.2009

Milí kurzisté, dnes jsme rozesílali info ohledně podzimních tanečních. Prosíme o dodržení termínu
(do 30.4.2009) s potvrzením Vašich rezervací a uhrazením zálohy na účet studia.

Po tomto datu budou všechny Vaše rezervace zrušeny a nabídnuty netrpělivě čekajícím náhradním
tanečním párům. Děkujeme za pochopení:)

 
Výsledky soutěží
14.04.2009
28.3.2009 Jarní cena TŠ Krok- Hradec Králové 

 
Dospělí C STT

 Filip Karásek a Sabina Pišková - 2. místo/21 párů

4.4.2009 Hlučínská lilie

Junior II D LAT
 Jan Válek a Lucie Ichnovská - 8. místo/12 párů 

Dospělí C STT 
Filip Karásek a Sabina Pišková - 2. místo/9 párů

11.4.2009 Kometa CUp Prštice

Dospělí C STT 
 Filip Karásek a Sabina Pišková - 1. místo/16 párů

12.4.2009 Mistrovství Jižních Čech České Budějovice

Dospělí C STT 
Filip Karásek a Sabina Pišková - 1. místo/12 párů
B,A,M latina 
Filip Karásek a Sabina Pišková - 1. místo/20 párů

 
DOSPĚLÁCKÝ JARNÍ LOUKOV
13.04.2009

děkujeme, že jsme mohli s Vámi zažít úžasný víkend

Lea a Kája

na fotky se můžete podívat zde >>>

Ohlasy:

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Mohlenice09/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Loukov-jaro/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Loukov-jaro/fotogalerie.php
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Krásné Velikonoce

závěrečná

závěrečná - fotogalerie

chci Vám poděkovat za moc pěkné velikonoce, za Váš čas, kterýjste mohli věnovat sobě a
svým rodinám, ale věnovali jste ho nám. Moc si cením toho, že jste našimi učiteli. Byl to
šťastný nápad, který mě přiměl v září zavolat, zda bychom nemohli rozšířit Vaši Turbo
skupinku. Moc jste nás naučili, nejenom tanečně. Jste příjemní a srdeční lidé...
díky za vše, byl to úžasný víkend
příště vypnout "stroj času"! není možné, že by to tak uteklo, bylo to nádherné!

 
Krásné Velikonoce
09.04.2009

Krásné velikonoční svátky - svátky jara - Vám všem přejí všichni lektoři a
pozdravy posílají také Zdeniččini kluci :) 

 
Poděkování
29.03.2009

Děkujeme všem našim milý kurzistům za pohodové středeční a čtvrteční večery,
bylo nám s Vámi hezky a těšíme se na podzim.

Lea a Kája

 
Závěrečná pohodových tanečních pro dospěláky
28.03.2009

přinášíme Vám pár fotografíí ze závěrečné, která se konala ve středu
25. 3. 2009 v 19.00 hod v Garage Martinov, všechny ostatní jsou momentálně v přípravě - sledujte
naše www :)

fotky najdete zde >>>

Ohlasy:

...Milá Leo a Kájo,
máme za sebou koncert No Name v Garáží a jsme double KO :-) Jsme to my, kteří chtějí
poděkovat. Jste úžasní! Podzimní taneční – nevím jak by se mi tančilo s bříškem – jsem těhotnáJ
Ještě jednou díky za nádherné večery a v budoucnu se určitě zase připojíme…

...Moc Vám děkujeme za všechny úžasné středeční večery a milou, pohodovou a neopakovatelnou
atmosféru nejen na šlus kolóně, ale v průběhu celého kurzu. Jsme moc rádi, že jsme Vás poznali a
už se nemůžeme dočkat dalšího setkání. Vaše nadšení a optimismus jsou nabíjející a úžasné. Bylo
nám s Vámi krásně. Užijte si krásně voňavé jaro a sluníčkové léto. Bylo nám ctí. Mějte se krásně …
a ještě jednou děkujeme…

...Milé Bankovky. Děkujeme nejen z krásný večer, ale i za krásné chvíle s tancem a super mega
extra klasa ultra bezvadnými lidmi. Už teď se těšíme na podzim a moc děkujeme. Jste bezva….

...Milá Leonko a Karlíčku, chtěli jsme Vám pochválit tu včerejší závěrečnou! Bylo to moc milé,
srdečné a profi. Dokonalé až do detailu – i výzdoba na stolech… nestačili jsme se divit.  Těšíme se
na Loukov….

...Milá Leo a Kájo, ještě jednou moc děkujeme za krásný a pohodový večer. Tanečky s Vámi jsou
moc prima. Moc se těšíme na září. Mějte se moc hezky….

 
VÝSLEDKY z tanečních soutěží
16.03.2009

17.1.2009 Novoroční cena TŠ Krok Hradec Králové

Dospělí D latina

Jiří Kulhavý a Lucie Gawelczyková 2. místo/29 párů

24.1.2009 O cukrovou číši - Kroměříž

Junior II D latina

Jan Válek a Lucie Ichnovská 6. místo/17 párů

25.1.2009 Mistrovství Brna střed

Dospělí D latina

Jiří Kulhavý a Lucie Gawelczyková 1. místo/32 párů

Jirka s Luckou na této soutěží získali vyšší výkonnostní třídu C - blahopřejeme :)

31.1.2009 Mistrovství ČR v latině Brno

Dospělí M latina

Filip Karásek a Sabina Pišková 16. místo/61 párů

14.2.2009 Olomoucký taneční festival Olomouc

Dospělí A latina

Viktor Polášek a Dita Drábková 3. místo/22 párů

14.3.2009 Havířovské mládí Havířov

Filip Karásek a Sabina Pišková 1. místo/17 párů

Filip se Sabinou postoupili do vyšší výkonnostní třídy C - blahopřejeme :)

Junior II D latina

Jan Válek a Lucie Ichnovská 6. místo/13 párů

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/zaverecna/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/zaverecna/fotogalerie.php
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MS juniorů

flamenco - fotogalerie

zima

Taneční 11.2. - fotogalerie

Cvičení s dětmi - fotogalerie

MR v latině 09 - fotogalerie

Zdenka

 
Mistrovství světa juniorů II
12.03.2009

Kája a jeho svěřenci na letošním Mistrovství světa juniorů II v italském Bassano del
Grappa

 
momentky z flamenca
28.02.2009

atmosféru pondělních flamencových tréninků s martinkou zachytil petr

děkujeme :)

na fotky se podívejte zde

 
Co nás čeká v březnu
22.02.2009

Doufáme, že i Vy jste si užili sněhovou nádheru během jarních prázdnin a teď zase hurá
do pořádné práce :)

Co nás čeká v měsíci březnu 2009:

1. první dny otevřených dveří -
pátek 13. 3. 2009 15.00 - 15.45 malé děti Barušky - zrušeno
pátek 13. 3. 2009 16.00 - 16.45 junioři Barušky - zrušeno

2. první společná závěrečná z tanečních kurzů
středa 25. 3. 2009 19.00 - 22.00 hod Garage Martinov
číslované vstupenky ke stolům budou v prodeji od března 2009 - info 603872168,
774872168

3. přehlídka dětského scénického tance na JKO 
v sobotu  28. 3. 2009

a samozřejmě 100% účast na trénincích neb naše 10. výročí se blíží :)
 

A už nyní se nám hlásí kurzisté do všech našich tanečních kurzů na podzim 2009, které se začínají
plnit - vše v "Tanec pro dospělé"

 
Taneční 11. února 2009
12.02.2009

včerejší taneční jsme si všichni užili v příjemně makací atmosféře
a tímto zdravíme všechny "Marušky, Honzíčky, Jurášky, Rozárky, Pipi, Pájy, Stáničky, Adámky,
Peťulky, Lilinky, Davči, Míly, Zdeničky, Danušky, Karlíčky" a všechny ostatní taneční lidičky :)

Fotky zde.

 
Cvičení rodičů s dětmi 6. února 2009
06.02.2009

Dnešní první - pokračovací cvičení jsem si opravdu užili :)

Na fotky se podívejte zde.

 
Skotský večer v tanečních
02.02.2009

ve čtvrtečních pohodových tanečních jsme si to pořádně "skotsky" užili :)

Na několik fotek se můžet podívat zde.

 
Mistrovství ČR v latinsko-amerických tancích 31.1.2009
01.02.2009

Děkujeme všem tanečním párům za jejich výkony a nasazení
na včerejším Mistrovství ČR v Brně, všem Mistrům přejeme hodně sil do dalších soutěží,
pořadatelům děkujeme za skvělou organizaci a divákům za nádhernou atmosféru.

Na fotky se můžete podívat zde.

 
Pozdrav :-)
29.01.2009

Naše lektorka Zdenička a její "tanečníci" Vás opět zdraví :)

 

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/flamenco/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/flamenco/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/tanec_dospeli.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_2_11/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_2_11/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/tanecni_2_11/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/rodice-deti_1/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/rodice-deti_1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie09/skotsky_vecer/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/skotsky_vecer/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/mr_latina_09/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/mr_latina_09/fotogalerie.php
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Loukov II - fotogalerie

Loukov - I. turnus - fotogalerie

Ondrášek

Loukov 2009 - 2. turnus
27.01.2009

"Dobré ráno nám, tanečníkům všem ... " aneb LOUKOV 2009 - 2. turnus
proběhl v úžasné, makací atmosféře a nádherné kamarádské náladě, za což děkujeme všem, kteří
to "způsobili :) "

a těšíme se už teď v sobotu na Mistrovství ČR latina v Brně. Všem budeme držet palce :)

Na fotky se můžete podívat zde.

Ohlasy:

... v Loukově je totiž každý kamarád, a to je prostě fakt, jdeme si to užívat...
tralalalalalalaláááááááá" ........
... toto soustředění mi úplně změnilo pohled na věc. bylo tam krásně a vůbec se mi
nechtělo odjet!...Těším se na sobotu a SARUMAAAAAN ....:)
... skvělý týme, který jste se nám všem zapsal opravdu do života.... jste lidé, se kterými
každý okamžik naplní náš život a nádheru, která je cítit, ale ne vždy vidět ..."
... bylo to skvělé ....
... děti přijely nadšené !!! Tak ještě jednou díky ...

 
Loukov - I. turnus předmistrovského soustředění je za námi
20.01.2009

První úžasně-makací předmistrovský Loukov 2009 máme
úspěšně za námi a na druhý se těšíme zítra v 18.00 hod na společné večeři :) 

 
předvánoční maminky s dětmi
05.01.2009

i maminky s dětmi si užily předvánoční trénink :)

další kurz bude otevřen únor - květen 2009 - jž nyní se můžete hlásit 
(bude plno :)

 
Další úspěch Dance studia Ostrava
04.01.2009

Z poslední  předvánoční soutěže si páry Dance studia Ostrava přivezly nádherná umístění:

Vánoční cena Orla Telnice 20.12.2008

Jiří Kulhavý a Lucie Gawelczyková  D LAT   1.místo / 15 párů
Viktor Polášek a Dita Drábková  C STT  1.místo / 15 párů
Filip Karásek a Sabina Pišková  D STT  2.místo / 8 párů

 
PF 2009
02.01.2009

Přejeme nejen všem tanečníkům vše dobré po celý rok 2009

 
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://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Loukov-zima-II/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Loukov-zima-II/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie09/Loukov-zima-I/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie/vanoce08/slides/maminky1208.html
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

