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turbo závěrečná

poslední tréninky

závěrečná -
čtvrtek

Archív novinek 2010
Vánoční besídka
22.12.2010

a taky poslední besídka proběhla v kamarádském duchu a náladě :)

Fotky najdete zde >>>

 

 

 
Poslední letošní lekce a tréninky
18.12.2010

Děkujeme našim turbotanečníkům za příjemný večer a rozloučení se na naší
společné závěrečné.

Fotky najdete zde >>>

 

 a také atmosféra posledních z tréninků

Fotky zde >>>

 

 
Vystoupení v hotelu Imperial
11.12.2010

závěrečné večírky jsou v plném proudu a jsme rádi, že jsem mohli v pátek
vystoupit v ostravském prestižnímn hotelu Imperial

Fotky najdete zde >>>

 
ZÁVĚREČNÉ v tanečních :)

08.12.2010

závěrečné v tanečních - 8.+ 9. 12. 2010
děkujeme všem milým kurzistům za všechny dárečky a příjemnou
atmosféru na našich prvních závěrečných - středa garáž 2010 >>>

 
děkujeme vytrvalým a pilným tanečním párům za příjemné čtvrteční
ukončení našich začátečních kurzů - čtvrtek 9.12.2010 >>>

 
Den seniorů
08.12.2010

Den seniorů a taneční vystoupení pro babičky a dědečky

Fotky nadete zde >>>

 
MIKULÁŠ ve studiu

07.12.2010

Mikuláš nás navštívil již toto pondělí a všechny děti si odnesly sladké
drobnosti.

Fotky s Mikulášem najdete zde >>>

A takový "normální" pondělní standardně-latinský trénink
 - pondělí 6. prosince 2010.

Fotky najdete zde >>>

Mikuláš byl u nás i ve středu :-)

Fotky ze středy najdete zde >>>
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maminky s dětmi

Havířov

Loukov - dospělí

Mikuláš -
čtvrtek

Čtvrteční návštěvu Mikuláše najdete zde >>>

 

 

 

 

 

Mikuláš řádil opravdu celý týden a nejinak tomu bylo i v
pátek >>>

 
ÚSPĚŠNÁ TANEČNÍ SOBOTA
05.12.2010

velmi blahopřejeme Ditě a Vikimu za bronz o bronzové sobotě:) a získání třídy nejvyšší -
"M", která jim opravdu právem náleží
velmi blahopřejeme Katce a Danovi k opravdu skvělým výsledkům - zlato v latině a třída "M"
a zlato ve standardu a třída "M"
jste skvělííííííííííííííííííí:)

 
Maminky a děti v Tanečním studiu
26.11.2010

Páteční dopoledne patří již pravidelně maminkám a nejmenším dětem,
kterým se u nás velmi líbí.

Další kurzy již od ledna 2011 - přijďte mezi nás do naší pohodové rodinné atmosféry :) Těšíme se
:)

Fotky najdete zde >>>

 
Taneční neděle v Havířově
21.11.2010

Blahopřejeme našim párům k těmto dnešním finálovým výsledkům:
Kuba a Terka - 2. místo
Vašek a Adélka - 2. a 3. místo
Vašek a Kristýna - 3.místo
David a Evička - 5. místo
A všem, nejen výše jmenovaným držíme palce do dalších soutěží :)

 
Taneční soustředění za námi (a další před námi:)
21.11.2010

Děkujeme všem tanečníkům za příjemný a klidný průběh našeho
podzimního loukováckého soustředění, které zcela ovládla slowfoxová nálada
Fotky najdete zde >>>

 
TANEČNÍ SOBOTA v Kroměříži
14.11.2010

Blahopřejeme všem tanečním párům, které včera bojovaly za Dance studio v Kroměříži
blahopřejeme Kubovi a Terezce k dalšímu vítězství!
blahopřejeme i všem ostatním, za pěkné umístění ve svých kategoriích: Adam a Barča 4.
místo, Vojta a Monča 5. místo, Vašek a Áďa 6.místo, Vašek a Kiki 6.-7.místo
držíme palce na dalších soutěžích

 
STAR DANCE - 2. večer - šok!
07.11.2010

Jak se Vám líbil 2. taneční večer Star Dance?
Byli jsme u toho, a jak řekl pan Marek Eben - bylo to "masíčko" a
vyřazení Veroniky a Marka nikdo neočekával !
Foto najdete zde >>>

 
Soutěžní líčení a příprava
03.11.2010

Děkujeme Zuzance za ochotu a čas podělit se s našimi začínajícími páry o
vizážistiské umění, zkušenosti a soutěžní líčení.

Budeme teď opravdu "nejkrásnější" :)

Fotky najdete zde >>>

 
OPĚT ZLATO:)
31.10.2010

Velké blahopřání Kubovi a Terce k dalšímu zlatu - tentokrát z Brna. JUPÍ

 

Í Š Ý
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StarDance

Těšín

svatba

Sára

MISTROVSTVÍ ŠVÝCARSKA
30.10.2010

 Dnes 30.10.2010 držíme palce naší skvělé tanečnici Zuzce Sýkorové, která dnes soutěží a
reprezentuje na Mistrovství Švýcarska v latině (a pokud vyhraje, stane se švýcarskou
mistryní a hned příští týden odlétá na Mistrovství světa do New Yorku!)
Zuzanko drž se !!!
ZUZKA vyhrála a je Mistryně Švýcarska jupííííííííííííí!
BLAHOPŘEJEME

 
Blahopřání
30.10.2010

Blahopřejeme Sárce Naivertové k 3. místu ve finále MISS JUNIOR ČESKÉ
REPUBLIKY.

Fotky najdete zde >>>

 

 
BLAHOPŘÁNÍ
29.10.2010

Blahopřejeme Ditě a Vikimu k dalšímu třetému místu a "bedně:)" na včerejší taneční soutěži:) Jen
tak dále :)

 
STAR DANCE
29.10.2010

Těšíme se na další prima včery s tancem aneb STAR DANCE.
Držíme palce naší kamarádce Petře Kostovčíkové - tentokrát v roli porotkyně
Jsme rádi, že více jak polovina nynějších soutěžících prošla Tanečním studiem nebo jsme se
podíleli na jejich výchově.
Držíme Vám palce.
Foto najdete zde >>>

 
Taneční soutěž Český Těšín 23.10.2010
24.10.2010

Blahopřejeme všem našim začínajícím i pokročilejším párům za účast a
reprezentaci studia na první taneční soutěži
Blahopřejeme Vaškovi a Adélce za finále!!!
Zlatá tečka za celým večerem v podobě zlatých medailí a pohárů pro Kubu a Terezku nám
všem udělala obrovskou radost především proto, že to byla první soutěž pro Kubu v životě :)
Blahopřejeme:)
Fotky najdete zde >>>

 
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP LONDON 2010
23.10.2010

Byli jsme v Londýně na jedné z nejprestižnějších soutěží na světě a bylo
to opět SUPER!

Blahopřejeme Zuzce a Danymu za postup mezi 48 nejlepších párů na
světě!

Fotky zde >>>

 
Trénink moderny
16.10.2010

Naše mistryně republiky se pravidelně účastní tréninků moderního tance.

Fotky najdete zde >>>

 
SVATBA za námi :)

10.10.2010

byla nádherná, byla obrovská, byla pohodová a byli jsme tam :)

ať žije Peťka a Robo
foto zde >>>
po roli nevěsty se těšíme se na další roli Peťky - porotkyně Star Dance již od 30.10.2010

 
StarDance 2010
10.10.2010

přípravy na StarDance 2010 jsou v plném proudu. Opět se budou účastnit i
tanečníci, na jejichž výchově jsme se podíleli nebo podílíme. Včera
9.října naše studio hostilo milou herečku Jitku Čvančarovou, která bude
tančit s Lukášem Hojdanem.
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čtvrteční přípravka

páteční přípravka

páteční trénink

trénink

Vašek a Kristýna

Dan a Katka

Fotky z tréninků
09.10.2010

přinášíme Vám atmosféru ze čtvrtečního tréninku taneční přípravky 5- ti
letých dětí.

Na fotky ze čtvrtka 7. 10. 2010 se podívejte zde >>>

 

Přípravka nejmenších  4-letých dětí v pátek 8. října.

Fotky z páteční přípravky najdete zde >>>

 

Páteční trénink malých dětí a trénink pokročilých v pátek 8. října 2010.

Fotky najdete zde >>>

 
Tanec v Maďarsku
05.10.2010

Chcete tančit v Maďarsku?

aneb Dance Studio v Pésci :-)

 

 

 

 
Vivaldianno - zahájení sezóny
02.10.2010

Nová taneční sezona byla symbolicky zahájena 30. září 2010 koncertem
houslového Mistra - pana Jaroslava Svěceného a jeho orchestru s projektem
Vivaldianno, na které byla vytvořena vítězná choreografie letošního Mistrovství
republiky v parketových tanečních kompozicích. Choreografka Monika Houšková
se svou zlatou asistentkou Ditou Drábkovou si nenechaly ujít tento vyjímečný
koncert, který se konal v Domě kultury v Ostravě, kde každoročně pořádá své
akademie i naše Taneční studio. Obě byly poctěny Mistrovým zájmem o naši
taneční tvorbu a památeční fotografie s ním nám budou připomínat slavnostní
chvíle při poslechu jeho virtuózního houslového umění.

 
Prštice 2010
01.10.2010

O prázdninách jsme učili i jinde :-)

 

 

 
Trénink pokročilých dívek
27.09.2010

první středeční dívčí trénink si holky fakt užily :)

Fotky najdete zde >>>

 

 

 
Úspěšný kroměřížský víkend pro páry Dance studia Ostrava
27.09.2010

Byli jsme povzbudit naše páry v sobotu v Kroměříži, kde na 2 sálech tančilo
během dne cca 500 tanečních párů.

Blahopřejeme Vaškovi VYDROVI a Kristýně GOLOVÉ k finálovému 3. místu v kategorii junior II D
latina.

 

Velkou radost jsme měli ze všech umístění našeho skvělého tanečního páru Dana
JURČI a Kateřiny KRAKOWKOVÉ, kteří přivezli 2. místo ze standardu v kategorii mládež Taneční
liga 2010,  3. místo z latiny v kategorii mládež Taneční liga 2010 a 2. místo z postupové soutěže
třídy "A" v latinských tancích.

 
Blahopřejeme

 
Sára ve finále Miss Junior ČR
27.09.2010

Sárčino finále v Praze se kvapem blíží aneb držíme palce už teď.

Moravskoslezský kraj má první Miss Junior (Novinky.cz)

Moravskoslezský kraj má Miss Junior 2010 (Moravskoslezský kraj)

YouTube - SÁRA NAIVERTOVÁ

 
Sára ve finále Miss Junior ČR
31.08.2010

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/pripr_ct/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/pripr_ct/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/pripr_pa/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/pripr_pa/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/patek-trenink/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/patek-trenink/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/monika/sezona12/foto-sezona12.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/trenink-streda/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/trenink-streda/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/kromeriz09-vasek/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/kromeriz09-dan/fotogalerie.php
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/moravskoslezsky-kraj/ostrava-mesto/1274-630-moravskoslezsky-kraj-ma-prvni-miss-junior.html
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/moravskoslezsky-kraj-ma-miss-junior-2010-11949/
http://www.youtube.com/watch?v=TIummlm5-1c&feature=player_embedded
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Blahopřejeme Sárce Naivertové k postupu do finále MISS JUNIOR ČESKÉ
REPUBLIKY.

Palce budeme držet a sms posílat 12. 10. 2010 :)

 
STUDIO PŘIPRAVENO NA NOVOU SEZÓNU
20.08.2010

těšíme se na Vás
aneb velké poděkování malým i velkým tanečníkům za obr pomoc při
včerejším úklidu - máme zase čisto, voňavo a lesklo :) a pizza byla
úúúúúúúúúúúúúúúúúúžasná i všechny prupovídky kolem i okolo :) A taky
jsme opět slavili - tentokrát vše nejlepší Šarince smiley

Díky Sárce, Terezkám, Barušce, Andulce, Klárce, Šárce, Monče, Kiki,
Ditušce, Kubovi i Barušce a Danovi , kteří stihli i trénovat :)

Fotky najdete tady >>>

 
Taneční soustředění
13.07.2010

tak i 3. turnus je za námi a doufáme, že jsme ho zvládli ke
spokojenosti všech lidiček :)
těšíme se opět na Vás na všechny aneb termíny únorového
předmistrovského Loukova 2011 i letního Loukova 2011 včetně
přihlášek již na našich www :)
Fotky z 3. turnusu (uzkázka) najdete zde >>>
 i 2. turnus máme za námi aneb "Loukov - ten je luxusní :)".
Milé naše děti - děkujeme Vám - byly jste naprosto super -
Vaši trenéři a asistenti :)

Fotky (část) najdete zde >>>
1. turnus oblíbeného loukováckého
soustředění je úspěšně za námi :) 
Děkujeme všem tanečníkům za super
kamarádskou a pracovní atmosféru. Bylo
nám s vámi moc hezky :)
Fotky (část) si můžete prohlédnout zde
>>>

 
Garden party
27.06.2010

naše společná garden party už opravdu oficiálně ukončila naši úspěšnou
taneční sezonu.

Děkujeme Jolance a Míšovi za fantastické pohoštění a všem za prima
náladu.

krásné léto :)

Fotky najdete zde >>>

 
oslavy konce tanečního roku
24.06.2010

i když dobrému tanečníkovi sezona nikdy nekončí :)

Fotky z 23. června najdete zde >>>

Fotky z 25. června najdete zde >>>

 
Inventury kostýmů :)
21.06.2010

v tanečním studiu i při práci máme pořád legraci :)

aneb inventura kostýmů 2010 :)

foto zde >>>

 
Holger Nietsche v Ostravě!!!
21.06.2010

Dance studio hostilo dalšího vynikajícího tanečníka, trenéra a choreografa
pana Holgera Nietsche z Německa.

Děkujeme za inspirativní lekce.

Děkujeme také organizátorům Mistrovství Evropy a Galashow za zajištění
těchto prestižních akcí v Ostravě.

Fota zde >>>

 
Oslavy
20.06.2010

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/Sara-miss/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/uklid/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/uklid/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/Loukov10_leto3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/Loukov10_leto3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/Loukov10_leto2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/Loukov10_leto2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/Loukov10_leto1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/Loukov10_leto1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/party/fotoglalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/party/fotoglalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/konecroku/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/zaver/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/konecroku/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/zaver/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/inventura/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/inventura/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/Holger_Nietsche/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/Holger_Nietsche/fotogalerie.php
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mažoretky

Diplom -
Citronky

Diplom -
Oheň

Diplom - Elisa

akademie 2010

Narozeniny
děkuji všem mým milým za nádherná blahopřání, dárečky a pusinky :)

Na fotky se můžete podívat zde >>>

úžasné oslavy úžasných úspěchů úžasné
moniky a jejích úžasných tanečnic v našem úžasném studiu :)
Fotky zde >>>

 
Blahopřání
17.06.2010

Naši svěřenci jsou úspěšní i mezi mažoretkami :)

Blahopřejeme Marušce Kornerové a celému týmu SK Mažoretky Paprsky Hlučín k víkendovým
několika vítězstvím na soutěžích.

 
Dobré ráno v ČT
15.06.2010

V úterý 15. června jsme tančili v Dobrém ránu v České televizi :-)

Na pár fotek a video se můžete podívat zde >>>

 
ZÚČASTNILI JSME SE KARNEVALU :)
05.06.2010

Dnes jsme vystoupili pod širým nebem na Hlavní třídě a zpestřili jsme
první porubský karneval. Sluníčko svítilo nádherně :)

Fotky najdete zde >>>

 
BLACKPOOL 2010
04.06.2010

Blahopřejeme všem českým párům, které reprezentovaly naši republiku
na nejprestižnější taneční soutěži na světě - Blackpool 2010.  Velké
blahopřání posíláme naší Zuzance Sýkorové, která se fantasticky
probojovala mezi světovými elitními páry mezi 48 nejlepších na světě.

Pár fotek najdete zde >>>

 
Připomenutí akademie
04.06.2010

11. výroční taneční akademie se konala 18. května 2010.

Pár fotek najdete zde >>>

Fotky i dvd budou v kanceláři studia v týdnnu úředních hodin
(14.-18.6.2010).

 
TANEČNÍ VÍKEND
31.05.2010

Minulý taneční víkend byl opět úspěšný pro naše studio!

Blahopřejeme Pavle a dívkám - CITRÓNCI obsadili 1. místo a
OHEŇ 3. místo na taneční soutěži v Bohumíně.

BLAHOPŘEJEME:)

 
NESKUTEČNÁ ZLATÁ CESTA Moniky a jejího
týmu!!!
24.05.2010

Neskutečné se stalo sklutečností a blahopřejeme Monice a jejímu
zlatému týmu k opětovnému získání dalšího zlata na EDLT 2010: MČR
Performing v sobotním Kladně s nádhernou Elisou.

ELISA - 1. zlaté místo jupííííííííííííííí!

A jsme MISTŘI v hokeji - jupíííííííííííííííííííííííííííííííííííí!!!

 
Akademie
19.05.2010

Rok práce za námi a další rok práce před námi :)
Děkujeme všem tanečníkům za včerejší skvělé výkony, rodičům za podporu, sponzorům za
přízeň a fantastickému publiku, které nás dostalo do varu :)
Těšíme se na úterý 17. 5. 2011:)

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/naroz/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/naroz/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/monika/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/monika/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/TV2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/TV2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/vyst_poruba/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/vyst_poruba/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/black/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/black/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/akad/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/akad/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceAkademie.php


24.09.21 15:55 Taneční studio Ostrava

danceostrava.k2.cz/archiv2010.php 7/11

Diplom - Elisa

Ohlasy zde >>>

 
SEMIFINÁLOVÁ UMÍSTĚNÍ
16.05.2010

Ze včerejšího soutěžního republikového maratonu jsme si přivezli spoustu
zkušeností a tři semifinálová umístění a dvě čtvrtifinále. Bojovali jsem
jako draci, ale v konkurenci většiny 16- ti letých - o hlavu (i dvě:) vyšších
párů to bylo těžké. Těší nás, že jsme ukázali, že jsme prima "bobří" parta
tanečníků i maminek a těšíme se na další "taneční" výlety:) Foto zde >>>

 
MÁME MISTRY REPUBLIKY !!!
09.05.2010

Monika, její tým a VIVALDIANNO se poprvé staly Mistry republiky - Plzeň 8.5.2010.

Fantastický úspěch, obrovské blahopřání.

Nádhernou a úžasnou choreografii uvidíte již za týden na Akademii!!!

JUPíííííííííííííííííííííííííí

 
ELISA má ZLATO!!!
25.04.2010

Děkujeme Monice a všem "Eliskám" za další zlato a postup ve své
kategorii na sobotní přerovské soutěži.

 
Přehlídka JKO
24.04.2010

v sobotu děti poprvé tančily na dětské tamečmí přehlídce a moc si to
užily :)

Pár fotek najdete zde >>>

 
JARNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve studiu
19.04.2010

Láká Tě atmosféra tanečního sálu, tanečního tréninku, radosti a taky makání :)

Přijď se podívat na naše tréninky, náš útulný sál, lektory, tanečníky a tanečnice, získat info
o konkurzu, zápisu, možnosti tančit v našem studiu... Dny otevřených dveří Tanečního
studia budou probíhat v DK Poklad - 1. patro v těchto termínech a dnech:

19.4.2010    14.30 - 15.15   "dráčci"  (2000,01)           Pavla
21.4.2010    14.30 - 15.15   "malinké děti" (2004)            Pavla
                    15.30 - 16.15   "čertíci" (2000,01,02)           Pavla
22.4.2010    14.45 - 15.30 "přípravka" (2004,05)            Veronika
                    15.45 - 16.30   "žabky" (1999,00)                Pavla
                    16.45 - 17.30   "tygři" (1997,98)                  Pavla
                    17.45 - 18.30   "pomáda" (1992-94)            Pavla
23.4.2010    15.30 - 16.15   "děti" (školka+1.třída)          Barča
                    16.30 - 17.15   "bobři" (1997-00)                Barča

Těšíme se :)

 
SOBOTNÍ MEDAILOVÁ SMRŠŤ :)
18.04.2010

  Děkujeme, že jste nám drželi palce - přivezli
jsme Vám do Ostravy 10 medailí z Mohelnice a 2
z Hlučína:)

1) nová choreografie Monči "VIVALDIANNO" v kategorii mládež získala
samé jedničky, zlatou mediali a postup na Mistrovství ČR do Plzně
blahopřejeme 

2) bobří choreografie "BOBŘI V AKCI" v silné konkurenci získala stříbrnou
medaili a poprvé pro juniory možnost reprezentovat Ostravu na
Mistrovství ČR v České Lípě - jupíííííí

3) naše začínající taneční páry slaví své první úspěchy na soutěžním poli - tentokrát v české polce
blahopřejeme Adamovi a Barušce za zlaté medaile v kategorii junioři, blahopřejeme Zdeňkovi a
Leonce za zlato v kategorii dětí, blahopřejeme Vojtovi a Monice za stříbro v kategorii junioři a
také Davidovi a Evičce za druhé místo v kategorii dětí. Všechny 4 páry si vybojovaly možnost
účastnit se Mistrovství republiky v české polce 2010

4) Vašek a Kristýna získali své první finále a hned i bronzové medaile na taneční soutěži v
Hlučíně. Blahopřejeme!

5) všechny oceněné úspěšné choreografie i  taneční páry uvidíte na naší výroční taneční akademii
18. 5. 2010.

 

http://danceostrava.k2.cz/referenceAkademie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/lipa/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/lipa/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/JKO/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/JKO/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/mohelnice2010/fotogalerie.php
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Dana Vojtková - Miss

Předmohelnické tréninky
18.04.2010

Na fotky z tréninků před Mohelnicí a přehlídkou JKO si můžete
prohlédnout zde:

malé děti >>> bobři >>> dívky >>>
děti bobři dívky

 
SOUTĚŽ a PŘEHLÍDKA již zítra!!!
10.04.2010

Zítra nám prosím držte palce - v sobotu 17. 4. se zúčastníme několika
tanečních soutěží

1. Janáčkova konzervatoř Ostrava - malinké děti jedou na svou první
taneční přehlídku s pásmem "Hrajeme si s písničkou"

2. Juniorská skupina jede změřit své síly na postupovou soutěž do
Mohelnice aneb "Bobři v akci"

3. Dětské a juniorské páry jedpu na své první taneční soutěže v české
polce

4. Vícemistryně Moniky představí svou novou úžasnou choreografii
"Vivaldianno" v Mohelnici - máte se na co těšit :)

5. Taneční páry jedou změřit své síly na taneční soutěž Hlučínská lilie

prostě to bude šííííííííííílenééééééé a krááááááááásnééééééééé :)

 
Blahopřání
10.04.2010

Blahopřejeme naší svěřenkyni Daně VOJTKOVÉ k získání titulu MISS
2010 - zdravotních sestřiček. Jsme rádi, že ji k titulu dopomohl i "taneční přehled".

Jupí :-)

 
Cvičení maminek s dětmi
06.04.2010

V pátky se pravidleně scházíme na prima dopolední cvičení maminek a
dětí. Malý počet dětí nám pomáhá vytvořit bezpečnou, velmi pohodovou
hodinu s individuálním přístupem.

Na fotky se podívejte zde >>>

 
Loukov - dospěláci
05.04.2010

O svátečním velikonočním víkendu jsme tančili, smáli se a bavili a udělali
jsme na sobě opět kus práce.

Děkujeme všem tanečníkům, že se nám podařilo naplnit naše heslo, že
"tanec je radost".

Na fotky se můžete podívat zde >>>

 
PODĚKOVÁNÍ
25.03.2010

Děkujeme všem tanečním párům, které nám včera pomohly vytvořit
opravdu pohodovou a hodně taneční atmosféru na naší společné
závěrečné. Děkujeme za všechny nádherné, milé, nápadité, sladké i
nesladké dárečky.

Přejeme Vám nádherné jaro, ještě hezčí léto a moc se těšíme na naše
společné tanečky na podzim.

Lea a Kája.

PS: fotky najdete zde >>>

 
Dan a Katka opět finále !!!
22.03.2010

Velké blahopřání patří našemu talentovanému nadějnému mládežnickému páru Danielovi JURČOVI
a Kateřině KRAKOWKOVÉ, kteří v této sezoně získali již třetí finále na Mistrovství ČR - tentokrát
Mistrovství ČR v 10-ti tancích.

BLAHOPŘEJEME!!! 

 
ELISKY mají ZLATO!!!
20.03.2010

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/patek-deti/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/patek-bobri/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/patek-divky/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/patek-deti/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/patek-bobri/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/patek-divky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/juniori/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/maminky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/maminky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/loukov_dospeli_duben_2010/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/loukov_dospeli_duben_2010/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/zaverecna/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/zaverecna/fotogalerie.php
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Elisa - fotogalerie

vystoupení na plese

ples všb

ples VŠB - TUO

flamenco

Z dnešní taneční soutěže přivážejí Elisky s Monikou zlaté medaile.

Jupíííííííí a blahopřejeme - dostaly samé jedničky :)

Na fotky se můžete podívat zde >>>

 
NOVÝ EMAIL
16.03.2010

Prosíme opravte si v adresáři nový email:

leona.bank@gmail.com

děkujeme :)

 
Colin James ve studiu
12.03.2010

9. března 2010 proběhly lekce s Colinem opět v pracovní a velmi
pohodové atmosféře. Těšíme se na další setkání s tímto vynikajícím
světovým trenérem.

Na fotky se můžete podívat zde >>>

 
Vystoupení na plese
08.03.2010

plesová sezona je stále v plném proudu a naše páry úspěšně vystupují :)

pár fotek zde >>>

 
taneční čtvrtek
01.03.2010

takový jeden taneční čtvrtek :)

Fotky zde >>>

 
MČR standard Praha - finále :)
20.02.2010

Blahopřejeme Katce a Danovi za finále na Mistrovství ČR v Praze!!!

 
Flamenco
17.02.2010

o víkendu jsme tančili na plese VŠB - TUO - a to s velkým ohlasem :)

na pár fotek se můžete podívat zde >>>

 
Flamenco
12.02.2010

Vystoupení na plese VŠB TUO - hotel Atom

pár fotek zde >>>

 
NAŠE PÁRY O VÍKENDU BODOVALY ! aneb 3 finále !!!
08.02.2010

Uplynulý víkend byl velmi úspěšný pro naše 3 páry:)

Tábor - Taneční liga mládeže - Daniel JURČA+Kateřina KRAKOWKOVÁ - 3.misto standard +
4.místo latina - blahopřejeme
Telnice - Dospělí B latina - Adam HUDEČEK+Karin VÁPENÍČKOVÁ - 1. místo latina - jupí jupí
jupí
Telnice - Dospělí D latina - Erich RICHTER+Tereza WOJCIKOVÁ - 3. místo latina - gratulujeme

 
BLAHOPŘÁNÍ k umístění na Mistrovství republiky v latině
01.02.2010
Blahopřejeme našemu skvělému mládežnickému páru Katce KRAKOWKOVÉ a Dankovi JURČOVI za
skvělou reprezentaci našeho studia. Tančili jste skvěle a do finále chyběl opravdu jen milimetr.
Super jupí bombača čačača :) Jen tak dále!

 
Flamenco na plese architektů
01.02.2010

Naše příjemné flamencové tanečníce obohatily svým tancem sobotní ples
architektů.

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/Elisa/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/Elisa/fotogalerie.php
mailto:leona.bank@gmail.com
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/colin/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/colin/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/pary-ples/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/pary-ples/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/tanecni-ctvrtek/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/tanecni-ctvrtek/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/flamenco-ples/fotogalerie4.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/flamenco-ples/fotogalerie4.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/flamenco-ples/fotogalerie3.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/flamenco-ples/fotogalerie3.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/flamenco-ples/fotogalerie2.php
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MČR - fotogalerie

Flamenco - ples

Večerníčci u Bobrů

Loukov II. turnus

Na fotky se můžete podívat zde >>>

 
Mistrovství ČR latina
31.01.2010

Blahopřejeme všem párům, které včera v porubské Sareze předvedly
maximum toho, co umí a přejeme jim spoustu chuti do další práce :)

Foto zde >>>

 
Kája a Lea v Dobrém ránu
28.01.2010

Kája a Lea Bankovi byli hosty Dobrého rána v České televizi ve
středu 27. ledna 2010. 

Záznam jejich rozhovoru najdete zde >>>

 
Flamenco
26.01.2010

Plesová sezona je v plném proudu a naše flamenkové tanečnice mají napilno
:)

Na pár fotek se můžete podívat zde >>>

 
Pohádkové postavičky v tanečních
26.01.2010

Naše nedělní taneční navštívily pohádkové bytosti a tak se nám pohádkově
tančilo :)

Několik fotek si můžete prohlédnout zde >>>

 
Mistrovství České republiky v latině - Poruba!!!
25.01.2010

Milí tanečníci, rodiče, kamarádi

přijďte podpořit všechny vynikající taneční páry do porubské SAREZY v sobotu 30.1.2010, které
budou bojovat o "Titul Mistr ČR" v latině ve všech věkových kategoriích, a to od 10.00 hod do cca
22.00 hod.

Přejeme všem "úžasným krásným přátelským sarumanským:)" tanečním párům (a nejen jim), aby si
svůj taneční svátek patřičně užili a přinesli radost nejen sobě, ale také všem divákům a váženým
porotcům. Těšíme se a slibujeme, že budeme držet palečky od rána až do noci a budeme
povzbuzovat, křičet, juchat, tleskat - bude to náááááááááááááádhera :)  JUPÍÍÍÍÍ :)

Váš TÝM SARUMAN :)

("ss"-sarumanský smile+sarumanské slzičky)

 
Loukov II. turnus
25.01.2010

Děkujeme všem šíleným "makačům" za super turbo Loukov II/2010 a
doufáme, že vše zúročíte v mistrovskou sobotu.

Těšíme se.

Na fotky se můžete podívat zde >>>

 
Loukov I. turnus
19.01.2010

Máme za sebou úžasný první letošní Loukov - no, všichni se chtějí hned
vrátit zpátky .... :)

Děkujeme všem všem všem za tu nádheru, kterou jsem spolu s Vámi mohli
zažít.

Na fotky se podívejte zde >>>

Všechny fotky budou ke stažení od konce ledna - pokud chceš adresu, napiš pls sms 603872168,
7748721687 (Lea)

 
Archív 2019 >>>

Archív 2018 >>>

Archív 2017 >>>

Archív 2016 >>>

Archív 2015 >>>

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/flamenco-ples/fotogalerie2.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/MCR/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/MCR/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/TV/dobre_rano.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/TV/dobre_rano.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/flamenco-ples/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/flamenco-ples/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/bobri-vecernicek/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/bobri-vecernicek/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/Loukov10_leden2/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie10/Loukov10_leden2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/Loukov10_leden1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie10/Loukov10_leden1/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
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Archív 2014 >>>

Archív 2013 >>>

Archív 2012 >>>

Archív 2011 >>>

Archív 2010 >>>

Archív 2009 >>>

Archív 2008 >>>

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

