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Archív novinek 2011
poslední vánoční besídky
21.12.2011

 dnes jsme oficiálně ukončili činnost studia v tomto roce
všem přejeme krásné a klidné svátky
a moc se těšíme na leden
užívejte si smiley
fotky najdete zde >>>

 
PF Jitky Jurdinové
20.12.2011

PF

 
Hanka Fialová
20.12.2011

 dnešní trénink byl v podobě vánočního překvapení - milé
přednášky Hanky Fialové
1. krok - "každý máme jiný pohled na svět ...."
děkujeme moc a těšíme se na pokračování smiley
fotky najdete zde >>>

 
Páteční besídky a Maruščiny oslavy:)
19.12.2011

 v pátek se dívky loučily s Baruškou
stihli jsem také oslavit Maruščiny narozeniny s vynikajícími dorty
- děkujeme babičce!!!

  
fotky najdete zde >>>

 
Taneční víkendové soutěže
18.12.2011

 drželi jsme palce a blahopřejeme všem našim tanečníkům, ať už
k získávání cenných tanečních zkušeností, medailí, či postupů do
vyšších tříd
fotky najdete zde >>>

 
Latinské rytmy - závěrečná
15.12.2011

A tak se včera tančilo a řádilo na lekci s Vikim

Děkujeme a těšíme se v lednu smiley

Fotky najdete zde >>>

 

 
Zveme Vás do lednových kurzů
13.12.2011

Leták

 
Taneční soustředění
11.12.2011

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
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 děkujeme všem tanečním párům za pohodovou a příjemnou
víkendovou atmosféru tentokrát v nádherném prostředí hotelu DUO
v Beskydech
děkujeme Jolance a Míšovi za možnost být u nich a užívat si všech
VIP výhod
"sešli jsme se spolu, na hotelu DUU" smiley
fotky najdete zde >>>

 
Páteční tanečky maminek a dětí
10.12.2011

 úžasné taneční hodiny maminek a dětí se pomalu chýlí ke konci
příští pátek nás čeká poslední lekce v tomto roce
fotky z mikulášského pátku najdete zde >>>
poslední volná místa na lednové kurzy

 
ZÁVĚR KURZU
08.12.2011

 rok se chýlí ke konci a nám pomalu končí podzimní kurzy:)
děkujeme za milé dárečky , přání a vizitky
těšíme se na Vás opět v lednu
nabídka lednových kurzů již na www viz tanec pro dospělé
pár fotek (st+čt) najdete zde >>>

 
Viki v Deníku
07.12.2011

Viki

 
Mikulášové, Čertíci a Andílci už u nás řádili
06.12.2011

 celý týden tančíme ve studiu s Mikulášema, Čertíky  a Andílky
 

 
fotky z celého mikulášského  týdne najdete zde >>>

 
Veleúspěšná taneční neděle
04.12.2011

 dnes naše páry bodovaly v Čechách v Hradci Králové
blahopřejeme Danovi a Katce za 2 zlaté medaile ve ST a LA v
kategorii mládež
blahopřejeme Adamovi a Barušce k bronzu ve ST a stříbru v LA
blahopřejeme Martinovi a Marušce k bronzu ve ST a bronzu ve ST
mezi staršími
děkujeme za vzornou reprezentaci Dance studia a Ostravy!
fotky najdete zde >>>

 
Oslava Moničiných narozenin
03.12.2011

25. listopadu.2011 se sešly bývalé členky skupiny soudoběho tance k
příležitosti oslavy narozenin Moniky Houškové, která je dlouhých 12 let
vedla na jejich cestě k tanečním úspěchům.
Přijely z různých koutů naší republiky a strávily spolu moooooc hezké
chvíle. Jak se slavilo, můžete shlédnout ve fotogalerii zde >>>

 
Studio včera hostilo Janu NOVOTNOU
01.12.2011

 Vynikající trenérka paní Jana Novotná se s námi včera podělila o
své zkušenosti a znalosti s výukou standardních tanců
pro naše děti to byla první tréninková zkušenost s "přespolním"
trenérem a zvládly ji na jedničku :)
těšíme se na další setkání
foto najdete zde >>>

 
Podzimní LOUKOV
20.11.2011

 tak jsme zpátky doma
bylo to náročné, bylo to makací, bylo to s Vámi všemi moc prima
nějak rychle to uteklo
Honzovy fotky najdete zde >>>
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Soutěž v Přerově
18.11.2011

sváteční čtvrtek jsme strávili tancem tentokrát v Přerově

a bahopřejeme všem smiley

 

Pár fotek najdete zde >>>

 

 
dokument o folklorním souboru Hlubina
09.11.2011

Zajímavý dokument o folklorním souboru Hlubina můžete shlédnout zde >>>.

Paní Zdena Kyselá, zakladatelka a dlouholetá vedoucí a choreografka Hlubiny, výrazně ovlivnila
paní Jarku Calábkovcou, u které jsme dosáhli tanečního vzdělání, které nám umožnilo získlat
několik titulů Mistrů ČR.

 Její vnučka Barbora Vlčková se úspěšně podílí na výuce dětí, juniuorů a mládeže v Tanečním
studiu.

 
VÍKEND plný tance
07.11.2011

 o víkendu jsme tančili v Holešově v různých věkových kategoriích
jsme rádi, že se soutěže účastnilo spoustu našich párů
děkujeme všem za píli a snahu a blahopřejeme k získání několika
medailí a diplomů a finálových umístění
fotky najdete zde >>>

 
VÍKENDOVÉ SOUTĚŽE v Neratovicích a Brně
31.10.2011

 o víkendu se zase soutěžilo, naše páry sbíraly medaile i diplomy
rodiče Adélky a Vaška děkují za pomoc a podporu manželům
Machytkovým při zdravotních problémech Adélky během soutěže.
Opět se ukázalo, jak členové klubu drží při sobě a navzájem si
pomáhají.
děkujeme i my
fotky najdete zde >>>

 

 
Soutěž v Uherském Hradišti
24.10.2011

O víkendu naše páry opět tančily standard i latinu na soutěži O pohár
starosty města Uherské Hradiště.

Na fotky se můžete podívat zde >>>

 

 
Blanenský DANZA CUP
17.10.2011

taneční víkend byl úspěšný pro páry Dance studia Ostrava

Adam Hlawiczka a Barča Silonová získali 2. místo ve standardních
tancích a 3. místo v latinsko-amerických tancích, a Libor Havrlant s
Klárkou Silonovou 3. místo v latinsko-amerických tancích.  

Reportáž Televize Blansko najdete zde >>>

Fotky najdete zde >>>

 
DANCE KUPA 2011
16.10.2011

 posíláme pozdravy z Maďarska, kde jsme porotovali maďarskou
taneční ligu
celé Dance studio zdraví Veruška, Peťuška a Neluška:)
fotky najdete zde >>>

 
International Championships Londýn 2011
14.10.2011

 jedna z nejprestižnějších soutěží je již za námi:(
včera skončil  již 59. ročník
atmosféra, prostředí Royal Albert Hall, orchestr Rosse Mitchela,
fundovaná a znalá porota, vynikající výkony absolutně
připravených párů, prostě PARÁDA
fozky najdete zde >>>
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Popradský Tiger 2011
14.10.2011

 minulý týden jsme porotovali mezinárodní soutěž na Slovensku
foto najdete zde >>>

 
TANČÍRNA 28. 5. 2012 - poslední v tomto šk. roce -
přijď:)
11.10.2011

naše oblíbená Tančírna opět funguje :)
přijď si zatančit na velký prostor s intimním osvětlením před soutěží či před plesem:)
skoro každé pondělí 19.00 - 20.30 hod - standard a latina - super hudba, intimní osvětlení,
velký prostor
těšíme se - přihlášky na www, viz "TANČÍRNA"

 
CZECH OPEN
02.10.2011

 víkend plný tance v ČEZ Aréně je již za námi
děkujeme všem organizátorům za to, že Ostrava mohla přivítat
světovou taneční špičku
těšíme se na další úspěšné ročníky
blahopřejeme Danovi a Katce ke skvělému 2. místu na IDSF
mládež ST
fotky najdete zde >>>

 
Zuzka a Danny a jejich CHACHA :)
30.09.2011

 studio dnes večer přivítalo čerstvé Mistry Švýcarska Zuzku
SÝKOROVOU a Daniela JUWETA
užili jsme si chachu všech možných variant smiley
také jsme přáli naší skvělé lektorce DItušce, která dnes slaví 

smiley
fotky najdete zde >>>

 
Kroměřížská taneční soutěž
25.09.2011

 o víkendu sbíraly opět naše páry  zkušenosti na tanečním
maratonu v Kroměříži
přivážíme do Ostravy 6. finálových umístění!
přivážíme do Ostravy 1x stříbro a 2x bronz!
blahopřejeme všem našim párům a držíme palce i nadále
fotky od Honzy najdete zde >>>

 
MISTŘI ŠVÝCARSKA ve studiu
23.09.2011

 těšíme se na Zuzku a Dannyho, kteří příští týden v pátek zavítají
do studia a předají nám své taneční zkušenosti
 
určitě je podpoříme v sobotu a neděli na mezinárodní taneční
soutěži  v ČEZ Aréně v Ostravě

 

 
Babí léto v Porubě
19.09.2011

Babí léto se letos opět vyvedlo a naše vystoupení sklidila velký zájem
diváků smiley

pár fotografií Honzy Válka najdete zde >>>

 

 
Soutěže v Brně
19.09.2011

letošní sezóna pro naše páry začala v neděli v Brně
přivážíme i finálová umístění a to dokonce i ve standardních
tancích, se kterými jsme vyjeli na soutěže poporvé
blahopřejem všem
Fotky najdete zde >>>

 
ať žije Kája
07.09.2011
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Sara

a začínáme opět oslavou - ať žije Kája

díky kájo že trenér jsi náš
 díky kájo že trenér jsi náš
 díky kájo že trenér jsi náš
 máme tě rádi

 pam pam pam

 
Vystoupení Prokopa a Nely
06.09.2011

Pár fotek najdete zde >>>

 

 

 

 

 
první zářijový trénink
06.09.2011

aneb tak nám to už začalo smiley

Fotky najdete zde >>>

 

 

 

 
Pozdrav
05.09.2011

naše MISS Sárka zdraví všechny z Dubaje smiley

 

 

 

 

 
STUDIO je připraveno a těší se na Vás :)
04.09.2011

 Velké poděkování všem, kteří včera od rána do večera uklízeli,
leštili, mydlili, oprašovali, vysávali, umývali naše studio před
začátkem sezony
velké díky patří Moničce, Ditušce, Sárce, Klárce, Barušce,
Andulce, Leonce, Viki, Vikimu, Martinovi, Vaškovi
máme to zase voňavé a krááááááááááááááásnéééééééééééééé
fotky najdete zde >>>

 
děkujeme za nádherné léto
04.09.2011

děkujeme za nádherné léto, všechny zážitky
a zkušenosti a přejeme všem tanečníkům
úspěšnou a hlavně radostnou sezonu

Vaši lektoři

 

 

 

 

 

 
ZOO a Dance studio

13.08.2011

v pátek jsme navštívili naši úžasnou zoologickou zahradu
nakonec se nás sešlo 20 a bylo nám krááááááásně smiley
fotky najdete zde >>>
jaká bude další akce  smiley?

 
letní Loukovy již za námi :(
08.08.2011

i 3. turnus je již za námi...
... bylo nám tu spolu krásně, každé ráno nové básně ...
pár fotek najdete zde >>>
již nyní začínají chodit přihlášky na předmistrovské lednové
Loukovy 2012, a začínají se pomalu plnit!!! Vše viz Taneční
soustředění Loukov

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/kaja/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/NelaProkop/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/NelaProkop/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/trenink-6-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/trenink-6-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/uklid/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/uklid/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/ZOO/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/ZOO/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/loukov-leto3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/loukov-leto3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/Loukov.php
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těšíme se na Vás příště
Váš super Loukov tým :)

 
i druhý turnus je již za námi :(
01.08.2011

... krásný večer dětičky,
turci, štístka, smajlíčci
taky naše káčátka
skončila už pohádka :)
děkujeme všem za prožití nezapomenutelného týdne a těšíme se
nejpozději  v září ve studiu
pár fotek najdete zde >>>

Ohlasy >>>

 
LOUKOV 2011 - 1. turnus již za námi :(
30.07.2011

děkujeme všem úžasným lidičkám za nádherný týden plný
zážitků, radosti a kamarádství
pár fotek najdete zde >>>
adresa všech fotek Vám bude zaslána sms během srpna
užívejte prázdnin a těšíme se brzy na Vás (leden 2012 - přihlášky
již k dispozici viz Taneční soustředění Loukov)
Kája, Peťka, Lea, Jitka

Ohlasy >>>

 
Grilování u Silonů
29.06.2011

letní garden party u našich Silonků byla úžasná, pohodová a plná dobrot

těšíme se na červen 2012 smiley

Fotky najdete zde >>>

 
poslední předprázdninový trénink párů
28.06.2011

závěr našeho tanečního roku byl veselý smiley

 

Fotky si můžete prohlédnout zde >>>

 

 
další vyšší třída ve studiu:)
25.06.2011

 těsně před prázdninami se podařilo dalšímu našemu tanečnímu
páru získat vyšší třídu!
BLAHOPŘEJEME ADAMOVI a BARUŠCE za 1. místo a třídu "C" v latině
jupíííííííííííííí

 
Davidovy narozeniny
23.06.2011

Už slaví raci

Blahopřejeme Davidovi smiley

pár fotek najdete zde >>>

 
Sport Agency Praha Cup
20.06.2011

v sobotu 18.6.2011 se konala soutěž "Sport Agency Praha Cup - 5. ročník",
kde se Adam a Barča umístili na 2. místě

Gratulujeme! smiley

 
Litoměřický kalich
13.06.2011

V sobotu dne 11. 6. 2011 se konala v Litoměřicích soutěž "Litoměřický
kalich", které se zúčastnily naše 2 taneční páry.

Libor Havrlant a Klárka Silonová se probojovali do semifinále a Adam
Hlawiczka s Barborkou Silonovou se umistili na 1. místě a  přivezli Zlatou
medaili.

Fotky najdete zde >>>

 

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/loukov-leto2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/loukov-leto2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#leto20112
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/loukov-leto1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11-2/loukov-leto1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#leto20111
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Siloni/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Siloni/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/konec_roku/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/konec_roku/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Praha-06/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/naroz-David/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/naroz-David/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Litomerice06/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Litomerice06/fotogalerie.php
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Diplom

Vystoupení s Knoflíkem
13.06.2011

Prokop s Nelou a jejich vystoupení v neděli 12. června 2011 s klaunem
Knoflíkem.

Pár fotek najdete zde >>>

 
Zuzanka SÝKOROVÁ - 2x:)
13.06.2011

 dnes studio hostilo vynikající tanečnici - Mistryni Švýcarska -
Zuzanku Sýkorovou, která se s námi podělila o sambové tajemství
:)
dnes slavila další blíženka - tentokrát Zuzanka Sýkorová jr. :) -
blahopřejeme
fotky najdete zde >>>

 
Páteční jahodové šílenství
10.06.2011

aneb velké poděkování všem gratulantům smiley

 

fotky najdete zde >>>

 
Nela TIMÉR je na světě :)
08.06.2011

jsme rádi a šťastni, že se dnes ráno našim úžasným kamarádům a skvělým
tanečníkům Verušce a Petrovi narodila dceruška Nelinka

  
blahopřejeme a těšíme se na první taneční krůčky :)

 
Kubíkovy narozeniny
08.06.2011

narozeniny dalšího blížence Kubíka a atmosféra letního tréninku :)

 

fotky najdete zde >>>

 
Soutěže v Brně
06.06.2011

4.6.2011se v Brně konala soutěž s názvem "Začíná rekonstrukce stadionu -
770. Soutěž - Děti tančí ve Starletu", kde se umístil  Adam Hlawiczka a
Barbora Silonová na 2. místě.

Před týdnem dne 28.5.2011 na soutěži konané rovněž v Brně s názvem
"Jarní kvítek 2011" se umístil Adam s Baruškou na 1. místě.

Gratulujeme!

Fotky najdete zde >>>
 

 
Vystoupení na třídních schůzkách
06.06.2011

taneční páry Dance studia Ostrava dnes vystoupily v rámci projektu
"Duhová škola" se svojí duhovou latinou v rámci interatkivních třídních
schůzek.

Děkujeme Sárce a Martinovi, Adélce a Vaškovi, Barušce a Adamovi, Klárce
a Liborovi, Andulce a Danymu, Evičce a Davidovi a samozřejmě paní
učitelce Aleně.

Fotky najdete zde >>>

 
Vojtovy narozeniny
06.06.2011

V červnu slaví všichni blíženci, takže tentokrát blahopřejeme Vojtovi

Fotky nadete zde >>>

 

 
Soutěž Ostrava Sokol Dance Cup
04.06.2011

máme první místo, i když jsme v naší kategorii tančily samy
a máme radost z medailí, diplomu a poháru :)
 

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/vystoupeni-knoflik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/vystoupeni-knoflik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/ZuzkaSykorova/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/ZuzkaSykorova/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/naroz-Lea/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/naroz-Lea/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/naroz-Kubik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/naroz-Kubik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Brno-06/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Brno-06/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/tr-schuz/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/tr-schuz/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/naroz-Vojta/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/naroz-Vojta/fotogalerie.php
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Mohelnice

foto najdete zde >>>
 

 
Dětský den
02.06.2011

Nelka s Prokopem tančili na dětském dni pořádaném
ODS Ostrava Jih s klaunem Knoflíkem :o))

 

 

 
BLACKPOOL 2011
28.05.2011

 po roce jsem opět vyjeli na Blackpoolský taneční festival
(nejprestižnější svého druhu), který začal ve čtvrtek 26. 5. 2011 a
tančilo se až do pátku 3. 6. 2011

  
fotky najdete zde >>>

 
BOHUMÍN 2011
28.05.2011

 z Bohumína, ačkoliv jsme se moc líbily - máme 3. a 4. místo
blahopřejeme

  
fotky najdete zde >>>

 
 

 
ACTIVE STUDY VISIT
27.05.2011

aneb Taneční studio hostilo studijní návštěvu odborníků z Velké Británie,
Holandska, Německa, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Belgie, České
republiky.

Motto celé akce bylo "Současný svět stále výrazněji ovlivňují moderní
technologie, neustále roste počet pracovních míst, kde základním
pracovním nástrojem je počítač - nedostatek pohybu a jaký dopad má

tento způsob života zpětně na naši pracovní aktivitu, duševno, fyzickou zdatnost, zdraví?!

Sympatická zahraniční návštěva složena ze 6 mužů, 4 žen a českého doprovodu si po celodenním
cyklomaratonu přišla "zařádit do Studia", viděla krásné profi představení, vyzkoušela si nácvik
tradiční české polky, zapojila se do pohodového kurzu pro dospěláky a jsme rádi, že se jim vůbec
nechtělo na večeři :) A údajně "polkovali" ještě na nábřeží před restaurací :) Domů si odvezli
památeční letáčky  s naším mottem :)

„The talent to succeed is nothing, but the ability to do well,
 what you can,  without thinking of glory.“

„Nadání uspět není nic víc než schopnost udělat to, co umíš,
a dělat to dobře, bez pomyšlení na slávu.“

Ať žije tancování, ať žije česká polka:)

 
1. místo Vaška a Adélky v Jičíně
26.05.2011

Gratulujeme Vaškovi a Adélce k 1. a 2. místu na soutěži 21. května  v
Jičíně a k získání třídy C na soutěži v neděli v Táboře

smiley

 

 
Mistrovství ČR - dospělí - máme BRONZ a děkujeme:)
14.05.2011

 Monika a její taneční skupina přiváží do Ostravy 3.místo !
blahopřejeme a děkujeme za medailovou pozici
choreografii uvidíte také na akademii

 
Vzpomínka na Mohelnici
10.05.2011

 ještě pár vzpomínek na naše vystoupení v Mohelnici ve fotografiích pana
Pavla Motana najdete zde >>>

 

 

 
DO OSTRAVY JSME PŘIVEZLI 3 FINÁLE!!!!
09.05.2011

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/sokol/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Blackpool/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Blackpool/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Bohumin05/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/delegace/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Jicin-05/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Mohelnice/fotogalerie.php#pavel
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Mohelnice/fotogalerie.php#pavel
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 v nočně-ranních hodinách jsme se vrátili utahaní, ale šťastní ze
Ždáru
přivezli jsme z titulárního Mistrovství ČR do Ostravy 3 finále - byli
jsme jediný ostravský soubor a o Ostravě bylo slyšet!
děkujeme všem nadšeným mladým tanečníkům, kteří to nejen v
závěru opravdu rozbalili, děkujeme všem
všudypřítomným maminkám, asistentkám
Ditušce a Sárince, fotografovi a
kameramanovi Honzíkovi, všem fanynkám
a podporovatelkám a skvělému panu řidiči
Vaškovi
a těšíme se na MČR 2012 :)
a taky na akademii, kde všechna finálová předtančení uvidíte
jupííííííííííííííí
fotky najdete zde >>>

Ohlasy:

chci Ti poděkovat za včerejší den plný zážitků.
Můj obdiv Tobě, jak si to všechno zvládla, dětem za to, co
předvedli. Bylo to super!!!!
Moc se těšíme na akademii a jsme šťastni, že k vám naše dcera chodí, díky!!!

 
Středeční trénink
04.05.2011

před republikou a  akakdemíí šílíme

aneb fotky ze středečního tréninku najdete zde >>>

 

 

 
Narozeniny Adélka, Evička a Terezka
04.05.2011

taneční studio opět slaví aneb blahopřání Adélce, Evičce a Terezce a také
poděkování Barušce za novou choreogorafii smiley

Fotky najdete zde >>>

 
Dětský festival sportovního tance Ústí nad Labem
02.05.2011

30. dubna 2011

Vojta s Monikou a Vašek s Adélkou na soutěži v Ústí

Blahopřejeme Vaškovi s Adélkou k vítězství smiley

Fotky najdete zde >>>

 
ZÁVĚREČNÁ TURBO
29.04.2011

 včera jsem se oficiálně rozloučili s naší milou taneční turbo
skupinkou a také si pochutnali na smajlíkovém dortíku
díky moc:)
fotky najdete zde >>>

 
Narozeniny Petr
28.04.2011

a opět jsme ve studiu slavili - ať žije Péťa smiley

 

pár fotek najdete zde >>>

 
Vyškov 2011
25.04.2011

Naše páry na taneční soutěži ve Vyškově

24. dubna 2011

Fotky najdete zde >>>

 

 
Přerov CDO - 1.místo
24.04.2011

Dámská jízda opět zlato a postup do dalšího kola - blahopřejeme
Monice :)
víkend byl úspěšný i pro naše taneční páry - výsledky na
www.csts.cz
Pár fotek zde >>>

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Zdar/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Zdar/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/trenink05/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/trenink05/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/naroz/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/naroz/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Usti-04/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Usti-04/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/tanecni-zavT3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/tanecni-zavT3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/narozPeta/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/narozPeta/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Vyskov-04/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Vyskov-04/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/CDO-Prerov/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/CDO-Prerov/fotogalerie.php
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JARNÍ LOUKOV již za námi
24.04.2011

 užili jsme si tance. dobrého jídla i legrace
samba a tango jsou teď našimi favority:)
pár foto zde >>>
Ohlasy zde >>>

 
Úspěšný víkend i pro taneční páry:)
18.04.2011

blahopřejeme Danovi a Katce k finálovému 2.a 3. místu ve ST a LA na taneční soutěži ve
Zlíně
 blahopřejeme našemu seniorskému tanečnímu páru Vláďovi a
Hance ke zlaté medaili na zlínském tanečním festivalu
prostě super víkend :)
pár fotek zde >>>

 
ZLATÁ MONIKA
16.04.2011

ve včerejších nočních hodinách Monika a její tým
vybojovaly ZLATO a přímý postup na Mistrovství
České republiky!
Blahopřejeme
Držíme palce všem dětem a juniorům, kteří
soutěží dnes

 
MEDAILOVÁ SMRŠŤ
16.04.2011

i dnes Dance studio Ostrava posbíralo v Mohelnici
spoustu ocenění a "Ostrava" znělo sálem po celý den
mnohokrát smiley
přivezli jsme celkem 70!!! medailí:

stříbrné medaile a postup na MČR "Italská polka"
stříbrné medaile a postup na MČR "Baila mi
ritmo"
broznové medaile "Jump swing blues"
zlaté medaile a postup na MČR
v polce Martin a Terka
postup na MČR v polce Prokop
a Nela
zlaté medaile a postup na MČR
v polce David a Evka
stříbné medaile a postup na
MČR v polce Adam a Barča
bronzové medaile a postup na
MČR v polce Vašík a Áďa
postup na MČR v polce Vojta a Monča
postup na MČR Libor a Klárka

Blahopřejeme všem a děkujeme za vzornou reprezentaci studia a města
Ostravy
děkujeme celému našemu skvělému týmu choreografů, vizážistů,
kadeřníků, nosičů, všem rodičům, kteří úžasně fandili
těšíme se na MČR do Žďáru nad Sázavou a do Litoměřic
fotky najdete zde >>>

Ohlasy:

úžasné... gratuluji moc moc moc...
gratuluji ke všem umístěním, ale hlavně gratuluji k tomu, že Vás to
baví, a že jste k lásce k tanci přivedli děcka jsou s Vámi šťastni a
baví je to. To je nejdůležitější. Fandím Vám...
tak gratulujeme jupííííííííííííííí...
obrovské gratulace, včera i dnes to byl vážně hukot, oslavujte,
moc si to zasloužíte
Obrovská gratulace k umístěním na soutěži v Mohelnici, budeme držet palce i nadále.
děkuju moc za nádherný zážitek v Mohelnici, všichni byli úžasní!!!!!
Syn byl nadšený a medaili z krku vůbec nesundal.
Díky za vše co pro děti děláte.

 
AKADEMIE 2011- už je to za námi :(
14.04.2011

12. výroční taneční akademie je již za námi
děkujeme všem lektorům a asistentům
děkujeme všem malým-velkým tanečníkům
děkujeme rodičům
děkujeme všem milým sponzorům
bylo to s Vám všemi opět prima :)
ochutnávka fotek zde >>>
další fotky již brzy k objednání na nástěnkách studia
dvd - objednávky pls co nejrychleji na nástěnce nebo zde

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/loukov-dosp-jaro2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/loukov-dosp-jaro2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceTanecni.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Zlin-04/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Zlin-04/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Mohelnice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Mohelnice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/akademie/fotogalerie.php
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Sára

prosíme o vrácení čistě vypraných a usušených kostýmů
děkujeme a do diáře si pls zapište datum 15. 5. 2012
DÍKY
 
Ohlasy >>>

 
 a tak jsme si to užívali na tréninku po akademii :) dortíčky byly
moc mňam :) fotky zde >>>

 
MONI tým - stříbro!!!!
11.04.2011

obrovské blahopřání patří Monice a jejímu skvělému týmu, kteří s
novou choreografií přivážejí do studia STŘÍBRNÉ medaile ze sobotní
ostravské soutěže
držíme palce na páteční soutěži v Mohelnici
choreografii určitě uvidíte na 12. výroční taneční akademii
těšíme se  smiley
fotky najdete zde >>>

 
JARNÍ LOUKOV už zase za námi :(
10.04.2011

škoda - už je to za námi frown
bylo to s Vámi prima
udělali jsme velký kus práce a těšíme se, že ji brzy předvedeme
a těšíme se už teď na letní Loukov:)
děkujeme smiley
fotky najdete zde >>>

 
JARNÍ LOUKOV 2011
03.04.2011

 díky všem dospělákům za jarní makací loukov - přežili jste smiley
jupí smiley
těšíme se na další a  pilně trénujte smiley
fotky najdete zde >>>

 
Hlučínská lilie
03.04.2011

v sobotu 2. dubna proběhla taneční soutěž v Hlučíně.

Blahopřejeme Vaškovi s Kiki a Prokopovi s Nelou k postupu do finále a
Martinovi s Terezkou k 2. místu smiley

Pár fotek najdete zde >>>

 
Sárka ve finále!!!
01.04.2011

Gratulujeme Sárce Naivertové k získání titulu MISS RENETA 2011 !!!

smiley

Několik fotek najdete zde  >>>

Reportáž o MISS RENETA najdete zde >>>

 
Blahopřání Danovi a Katce
27.03.2011

Dan a Katka - dnešní fantastické semifinálové umístění v obrovské mezinárodní konkurenci
na soutěži IDSF Brno Open 2011
BLAHOPŘEJEME!!!

 
ZÁVĚREČNÁ
24.03.2011

Děkujeme za včerejší závěrečnou - nějak nám to rychle uběhlo:)
Děkujeme všem, že s námi tančíte a chcete tančit dále:)
Těšíme na podzim:)
Lea a Kája
pár foteček najdete zde >>>

 
FANTASTICKÝ ÚSPĚCH Dana a Katky
19.03.2011

Dan a Katka opět vybojovali bronzovou příčku na Mistrovství ČR -
tentokrát v 10-ti tancích
Obrovské blahopřání - máme velkou radost a děkujeme Vám

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/poAkademii/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceAkademie11.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/poAkademii/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/CDO-Ostrava/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/CDO-Ostrava/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/loukov-duben-deti/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/loukov-duben-deti/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/loukov-dosp-jaro1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/loukov-dosp-jaro1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Hlucin-04/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Hlucin-04/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Sara-MissReneta/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/Sara-MissReneta/fotogalerie.php
http://www.tvportaly.cz/havirov/18782-titul-miss-reneta-2011-ziskala-ostravska-stredoskolacka-sara-naivertova
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/zaverecna/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/zaverecna/fotogalerie.php
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Myslivecký bál

Hruška

Olomouc

Brno

Dan a Katka - 3. na MČR standard
Dan a Katka - 3. na MČR latina
Dan a Katka - 3. na MČR 10 tanců
SUPÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉR

 
Ples Ekonomické faktulty
16.03.2011

4. února 2011

Na videoreportáž se můžete podívat zde >>>

 

 

 
Sára ve finále Miss Reneta
16.03.2011

1.4. držíme palce naší finalistce Miss Renta Sárce Naivertové

video zde >>>

 

 

 
ples v Krásném Poli
13.03.2011

děti tančily na Sportovním Fotbalovém plese v Krásném Poli, Ostrava,
moc se líbily :o)

Pár fotek najdete zde >>>

 

V Krásném poli se konal i maškarní ples

Na fotky se podívejte zde >>>

 
Vystoupení na plese
27.02.2011

20 let firmy Hruška

Klimkovice 26. února 2011

Fotky si můžete prohlédnout zde >>>

 
Olomoucký taneční festival
27.02.2011

V sobotu a v neděli jsme reprezentovali Dance studio Ostrava v Olomouci.

Blahopřejeme hlavně Adamovi a Barušce a Martinovi a Terezce za finále a
samozřejmě všem ostatním našim párům, které tančily o život :)

Fotky si můžete prohlédnout zde >>>

 
Tanečky maminek s dětmi
25.02.2011

Video z lekce dopoledních tanečků maminek s dětmi si můžete
prohlédnout zde >>>

 

 

 
Růžový zub
24.02.2011

Soutěž v Brně

20. února 2011

Několik fotek nadete zde >>>

 
Další vystoupení Vaška a Adélky
23.02.2011

Tentokrát na Mysliveckém bále v domě pro seniory Slunečnice v Porubě.

Pár fotek najdete zde >>>

 

 

 
FANTASTICKÉ UMÍSTĚNÍ Dana a Katky
20.02.2011

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/ples-EF/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/ples-EF/fotogalerie.php
http://light.polar.cz/videa/tvportaly.cz/videa/publikovano/2011/03/hav_2011_03_14_miss_nacvik18_tv.mp4
http://light.polar.cz/videa/tvportaly.cz/videa/publikovano/2011/03/hav_2011_03_14_miss_nacvik18_tv.mp4
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/ples-sportovni/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/ples-sportovni/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/ples-maskarni/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/ples-maskarni/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/ples-Hruska/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/ples-Hruska/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/Olomouc-02/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/Olomouc-02/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/videa/mami-video.php
http://danceostrava.k2.cz/videa/mami-video.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/Brno-02/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/Brno-02/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/plesVaA/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/plesVaA/fotogalerie.php
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Loukov 1

Blahopřejeme Dankovi a Kačce za vynikající reprezetnaci Dance
studia Ostrava a po bronzovém umístění ve standardu přivážejí z
Prahy další bronozovou medaili, tentokráte v latině - v kategorii
mládež! Děkujeme!!!!
  Děkujeme Vikimu a Ditě za reprezentaci studia na této titulární
soutěži
Děkujeme všem zúčastněným párům za jejich
výkony - byl to opravdu maratón
Děkujeme organizátorům za uspořádání MČR na
vysoké úrovni
Těšíme se opět za rok:)
Pár fotek najdete zde >>>

 
Další vystoupení Vaška a Adélky
15.02.2011

v Charitním domově sv.Mikuláše v Ludgeřovicích

14.února 2011

pár fotek najdete zde >>>

 
LOUKOV 2011 - i druhý běh už za námi :(
14.02.2011

"dobré ráno lidičky..."
děkujeme za to, že jste s námi byli a dovolili zažívat každý
okamžik loukovské atmosféry :)
těšíme se spolu s Vámi v Praze 19.2. na MČR
zájemci o foto, pls sms na 603872168 - pošleme adresu :)
pár foto již :) zde >>>

 
Vystoupení na plese
07.02.2011

aneb Vašek a Ada opět v akci :-)

28.1.2001 Startíkovský ples

5.2.2011 ples TJ Orel a KDU-ČSL v Ostravě Třebovicích

Pár fotek najdete zde >>>

 
LOUKOV 2011 - 1. běh za námi
06.02.2011

děkujeme Vám všem opět za 4 úžasné dny
zájemci o foto, pls sms na 603872168 - pošleme adresu:)
těšíme se v Praze na MČR
výběr z fotek najdete zde >>>

 
DNY OPEN - duben 2011- již za námi :(
31.01.2011

 milí rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi a všichni, které
zajímá, jak se u nás tančí, děkujeme, že jste se přišli podívat na
naše tréninky :)
středa  27.4.2011  15.00 - 15.45 děti rok 2003,2004
středa  27.4.2011  16.00 - 16.45 děti rok 2000,2001,2002
fotky ze středy najdete zde >>>
 čtvrtek 28.4.2011  15.00 - 15.45 děti rok 2004,2005
čtvrtek 28.4.2011  16.00 - 16.45 junioři 1999-2001
čtvrtek 28.4.2011  17.00 - 17.45 junioři 1997-1998
čtvrtek 28.4.2011  18.00 - 18.45 mládež 1992-1997
fotky ze čtvrtka najdete zde >>>
 pátek   29.4.2011  15.00 - 15.45 děti rok 2006

Loukov Unor 2011Loukov Unor 2011

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/MCR/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/MCR/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/plesVaA/fotogalerie2.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/plesVaA/fotogalerie2.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/loukov-leden2/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/loukov-leden2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/plesVaA/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/plesVaA/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/loukov-leden1/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/loukov-leden1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/DOstreda/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/DOstreda/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/DOctvrtek/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/DOctvrtek/fotogalerie.php
https://www.youtube.com/watch?v=8cmnfBTrpCc
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Judo Ples

MČR

pátek   29.4.2011  16.00 - 16.45 děti rok 2002,2003
pátek   29.4.2011  17.00 - 17.45 junioři    1997-2000
fotky z pátku najdete zde >>>
taneční páry nemají "dny open" - návštěva tréninku možná pouze
po předchozí domluvě :)

Ohlasy:

manželka byla nadšena z open dnů, doslova okouzlena byla bubny a saxofony, nechápala, co
mohlo být v Mohelnici lepší. Celkově hodnotila tak, že úroveň studia stále roste.
Také ohlasy od známých, kteří mají malé děti a doporučili jsme jim open dny, jsou velmi
pozitvní.

 
O cukrovou číši 2011 - Kroměříž
30.01.2011

úspěšný taneční víkend pro naše páry

velké blahopřání vítězům Vaškovi a Adélce
velké blahopřání hobíkům finalistům Martinovi a Terce a Pájovi a
Nele
velké blahopřání finalistovi Vojtovi a Monice
velké blahopřání prvním nepostupujícím do finále ve svých
skupinách Adamovi a Barušce, Vaškovi a Adélce a Vláďovi a Hance
a také blahopřání za účast Zdeňkovi a Leonce a Davidovi a Evičce
fotky najdete zde >>>

 
Plesová sezóna
30.01.2011

aneb Judo ples 29. ledna 2011

úspěšné vystoupení Vaška a Kristýny

fotky zde >>>

 

 
MISTROVSTVÍ ČR standard - máme bronz !!!
23.01.2011

v sobotu 22. 1. 2011 se v Hradci Králové uskuteční první titulární soutěž tohoto
roku, a to Mistrovství České republiky ve standardu
držíme palce našim zástupcům Danu JURČOVI a Katce KRAKOWKOVÉ aby zúročili svou
poctivou roční přípravu
KATKA a DAN ve finále na Mistrovství České republiky
JSOU BRONZOVÍ
jupííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí
fotky najdete zde >>>

 
Plesová sezóna
23.01.2011

vystoupení našich párů na plesech 22. ledna 2011

Zdeněk a Lea - ples Obecního úřadu Stonava

Vašek a Adélka, Jakub a Tereze - Hasičský ples Služovice

Fotky najdete zde >>>

 
Vystoupení na plese
17.01.2011

Oheň na plese Třineckých železáren v DK Trisia v Třinci

- 15. ledna 2011

Fotky najdete zde >>>

 
3. místo v Taneční lize 2010
11.01.2011

Blahopřejeme Danovi a Katce ke získání 3. místa v Taneční lize 2010 -
mládež ST

 

 
PLESOVÁ SEZÓNA začala
10.01.2011

Plesová sezóna začala a naše páry úspěšně vystupují

aneb

Ples Biskupského gymnázia

8. ledna 2011

 

 

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/DOpatek/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/DOpatek/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/Kromeriz-01/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/plesJudo/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/plesJudo/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/McrST/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/McrST/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/plesy/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/plesy/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie11/plesTrinec/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie11/plesTrinec/fotogalerie.php
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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/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

