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vánoce

Archív novinek 2012
PF 2013
31.12.2012

 
nové fotky SMAJLÍKA
22.12.2012

nové a úžasné fotky p. Domese najdete níže na Smajlíkovi - viz ukázka fotek zde
včera na schůzce jsme dostali Domesův vánoční dáreček:)  - všechny fotky na CD
DĚKUJEME
kdo na schůzce nebyl nebo si zapomněl CD odnést dejte vědět, máme zbytek v kanceláři
krásnou podívanou a vzpomínky na super soutěž:)

 
vánoční rozloučení
22.12.2012

 včera jsem měli poslední dárečkové tréninky
děkujeme za milá písmenková překvapení:)
děkujeme všem rodičům za včerejší čas a bytí s námi:)
přejeme všem co si přejí:)
fotky najdete zde >>>

 
ČTĚTE dnešní Moravskoslezský deník
19.12.2012

naše úžasná smajlíková soutěž neušla pozornosti médií:)
čtěte dnešní deník:)
nezapomeň - dnes poslední oficiální trénink - přijď fakt v
super náladě a super oblečku:)
těšíme se:)

 

 

 
taneční víkend
16.12.2012

 v sobotu 15. 12. 2012 jsme soutěžili v Otrokovicích
děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme k finálovým výsledkům
fotky zde >>>

 

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
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http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Smajlik/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/vanoce/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/vanoce/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/MSdenik12-2012.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Otrokovice12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/index.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/nabidka.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/prihlaska_tancirna.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/co_nas_ceka.php
http://danceostrava.k2.cz/Loukov.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/tabor.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/archiv.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/smajlik.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/bazar/bazar.php
http://danceostrava.k2.cz/nabidka-sluzeb.php
http://danceostrava.k2.cz/reference.php?men=9
https://www.facebook.com/Tane%C4%8Dn%C3%AD-studio-Ostrava-300008340357668/?fref=ts
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/trenink-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/MCR-10T/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/Stenberk-8/fotogalerie.php
http://www.ostrava.cz/
https://poruba.ostrava.cz/cs
http://www.svc-korunka.cz/
http://danceostrava.k2.cz/index.php
http://danceostrava.k2.cz/tanec_deti.php?men=2
http://danceostrava.k2.cz/tanec_dospeli.php?men=3
http://danceostrava.k2.cz/o_nas.php?men=4
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie21.php?men=5
http://danceostrava.k2.cz/partneri.php
http://danceostrava.k2.cz/kontakt.php?men=7
http://danceostrava.k2.cz/o_nas_en.php?men=8
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Mikuláš

Smajlík

Otrokovice

Maminky

Mikuláš 2

závěrečná

havířov

12.12.2012
12.12.2012

nezapomeň dnes ve 12 hod 12 min poslat do světa
smajlíky a lásku:)
s láskou si vzpomeň nejen na milé lidičky:)
bude nás určitě více, kteří pošlou pozitivní energii a
lásku celé naši planetě:)
potřebuje to ona i my všichni tak hurá do toho:)
ať žijou a tančí smajlíci:)

 
Maminky s dětmi a Mikuláš
08.12.2012

Maminky s dětmi

pátek 8. prosince 2012

fotky najdete zde >>>

 

 
Mikuláš s kouzelnými bytostmi u nás řádil i v pátek
08.12.2012

Mikuláš - pátek 7. prosince 2012

fotky najdete zde >>>

 

 

 
Závěrečná ve středu - děkujeme
07.12.2012

Závěrečná tanečních pro dospěláky

fotky najdete zde >>>

5. prosince 2012

 

 
Mikulášské tancování ve středu a ve čtvrtek
06.12.2012

 studio opět ožilo čertíky, mikuláši a andílky
společně jsme tančili, řádili, malovali, rozdávali dárečky
všem milým kurzistům děkujeme za milé dárečky a těšíme se zase
v lednu
užívejte předvánočního času
fotky zde >>>

 
Soutěž v Havířově
04.12.2012

naše páry na soutěži v Havířově

2. prosince 2012

pár fotek zde >>>

 
MISS UNIVERSITY!!!
04.12.2012

 Taneční studio podpořilo letos 1. ročník MISS UNIVERSITY!!!
 těšíme se na společné tančení s vítězkou:)
fotky najdete zde >>>

 
 

 
1. ročník taneční soutěže O žlutého smajlíka již za námi a DĚKUJEME
02.12.2012

 velké poděkování všem našim partnerům - generálnímu partneru
VZP, dále partnerům K2 atmitec, RWE, hotel DUO, Silesia Medical,
Private Member, STAMAR Ostrava, Apeom, Krejčovství Svět, KB,
Škola-servis, manželé Vodičkovi, Proměny, Gemini D+D, Magistrátu
Ostrava 1, ÚMO Poruba, firma Lebeděv a dalším
velké poděkování všem párům, které podpořily naši první taneční
soutěž svou účastí
velké poděkování porotcům, odborné komisi, hudební režii, moderátorům
velké poděkování všem našim úžasným tanečním párům za jejich nasazení, výkony po celý
den soutěže a za vynikající reprezentaci našeho studia
velké poděkování našim malým tanečnicím za pomoc během celého tanečního dne
a největší poděkování VÁM VŠEM MILÝM RODIČUM za Vaši obrovskou pomoc a podporu
pokud se Vám na naši soutěži líbilo budeme rádi, když ji ohodnotíte, případně nám pošlete
vzkazy viz www.majkluvsvet.cz viz recenzce anebo přímo na náš email:

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Otrokovice12/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/mami/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/mami/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/mikulas2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/mikulas2/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/zaverecna12/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/zaverecna12/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/mikulas/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/mikulas/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Havirov-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Havirov-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Miss/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Miss/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Smajlik/fotogalerie.php
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Monika

Ladění

Kometa Cup

leona.bank@gmail.com nebo 603872168
asi coolse těšíme na další ročník
ukázku fotek najdete zde >>>
na další fotky čekáme a budeme Vás informovat o odkazech (p.Motan,p.Domes,p.Palider)
a nezapomeňte asi to nejdůležitější - šířit smajlíkovou náladu světem smiley smiley

smiley
 
Fotky Tomáše Krýdla si můžete prohlédnout  zde >>>
 
Fotky pana Pavla Motana si můžete prohlédnout a objednat zde >>>

v ceně 15 Kč/ks
do objednávky napište čísla požadovaných fotek
do 15. prosince
fotky v plném rozlišení dostanete na CD
objednávejte na e-mailu: sarkamotanova@seznam.cz
 

Fotky pana Jana Palidera si můžete prohlédnout a objednat zde >>>
fotografie 10x15 ( volba matný nebo lesklý povrch ) – 15 kč
CD 15kč / ks ( každá 3 fotografie zdarma )
do 15. prosince
objednávky : jan@photohighway.cz

Nové ohlasy >>>

 
páteční LADĚNÍ
02.12.2012

 a takto jsme se v pátek - den před soutěží na ni ladili
a asi dobře, neb máme sposutu medailí, finálových u místění a
dortíčků smajlíčků smiley
fotky zde >>>

 
pátek 30. 11. 2012 - Taneční studio v éteru
28.11.2012

pokud si chceš poslechnout něco o nás, tancování, naší první sobotní soutěži, ale také
vzpomínky na paní Jarušku Calábkovou, poslouchej Český rozhlas Ostrava - dopolední
Koktejl (10.00-11.00)
možná vyhraješ vstupenky na sobotní soutěž a dárkovou tašku:)
a přijď v sobotu za námi:)
 
záznam pořadu si můžete poslechnout zde >>>

 
páteční ŽLUTÉ ŠÍLENSTVÍ a LADĚNÍ
27.11.2012

v pátek v předvečer naší smajlíkové soutěže se opět těšíme na
žluté šílenství na tanečním parketě:)
pouze žlutí sa černožlutí budou vpuštěni na taneční parket!
ať žijou smajlící:)
těšímeéééééééééé seééééééééééééééé:)

 
předmistrovský LOUKOV - únor 2013
26.11.2012

 Mistrovství ČR se blíží:)
připomínáme termín splatnosti záloh na super soustřeďko - 30. 11.
2012
těšíme se už teď:)

 
taneční víkend v Brně
25.11.2012

 v sobotu i neděli jsme sbírali další taneční zkušenosti v Brně
blahopřejeme Liborovi a Klárce k získání vyšší třídy "C" super!
 
fotky zde >>>
 

 
naše MONČA
24.11.2012

 včera jsme přáli Moničce jen to nejlepší
ve studiu přály taneční páry a dívky z její skupinky
večer přály naše "bývalé" Elisky
fotky zde >>>

 

 
Moňulka má narozeniny....

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Smajlik/fotogalerie.php
http://www.frodogalery.cz/text/tanecni-soutez-o-zluteho-smajlika
http://foto-motan.u.k2.cz/smajlik/
mailto:sarkamotanova@seznam.cz?subject=Objedn%C3%A1vka%20fotek
http://www.photohighway.cz/index.php?url=article&id=8
mailto:jan@photohighway.cz
http://danceostrava.k2.cz/referenceSmajlik.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/patek/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/patek/fotogalerie.php
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2778695
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/brno_11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/brno_11/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/monika/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/monika/fotogalerie.php
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Austia open

Novotní

taneční

HK open

Hodonín

Park Inn

HOlešov

22.11.2012

milé blahopřání naší lektorce Moničce od všech lektorů a dětí:)
 
užij si dnešní sváteční den:)

 

 
v tanečních nás zase mile překvapili:)
21.11.2012

nejen therabandy a tyče od smetáku, ale i piva jsou vhodnou pomůckou k
nácviku správného průběhu pohybu :)

(hlavně po tréninku:)
 

Fotky zde >>>

 
naši taneční senioři
18.11.2012

 naši taneční senioři nejsou žádní senioři, nýbrž obdivuhodní lidé
aktivně trávící svůj čas (věk od 35 let :) i přes práci, rodinu a ostatní povinnosti
první zkušenost na mezinárodním poli minulý pátek - soutěž WDSF Open Senior I - Austrian
Open a úspěch pro Hanku a Luboše, kteří skončili v první polovině startovního pole
blahopřejeme:)
také blahopřejeme k odhodlání jít to zkusit vůbec poprvé v životě na pražskou soutěž o
tomto víkendu ve ST tancích pro Elišku a Vladka
tak co Vy ostatní? kdy rozšíříte naše taneční řady?
těšíme se na to:)

 
WDSF Hradec Open Senior
12.11.2012

 blahopřejeme našim milým "seniorům" k finálovému umístění
držíme palce před nadcházející mezinárodní soutěří Austria Open

  
Hanko a Luboši - držte se:)

 
víkend v Hodoníně:)
11.11.2012

 držíme palce všem, kteří o víkendu soutěží na jižní Moravě:)
  

fotky najdete zde >>>
  

 
oslavy Halloween
11.11.2012

 ve středu 7.11.2012 jsme vystupovali v hotelu Park Inn v Ostravě
tolik strašidel pohromadě jsme již dlouho nepotkali:)
obě vystoupení ("čarodějky" a tanečního páru) se moc líbila
fotky zde >>>

 
manželé NOVOTNÍ tentokrát oba u nás - jupíííííííí
05.11.2012

 studio hostilo manželé Novotné, a to oba dva Janu i Luboše
individuální lekce proběhly 12. 11. 2012 v odpoledních hodinách na
SŠ Z. Matějčka
společný seminář vhodný zejména pro třídy D, C, B proběhl
12.11.2012 ve večerních hodinách 18.30-20.00 hod SŠ Z. Matějčka
fotky najdete zde >>>

Ohlasy:

díky za luxusní lekci, perfektně jsme si to užili. Krásně jsem si ukázali, jak je možné si
perfektně užít tanec těch nejzákladnější figur, když se to dělá, tak jak se to má.

 
a opět víkend plný soutěží:)
03.11.2012

 v sobotu vyšší třída C, první místa, několik finále
blahopřejeme všem, kteří reprezentovali studio v Holešově
v neděli finále a blahopřání tanečníkům v Olomouci
fotky  zde >>>

 

ŠÍ

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/tanecni-pivo/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/tanecni-pivo/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/HK-open/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/HK-open/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Hodonin/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Hodonin/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Park-inn/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Park-inn/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/novotni/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/novotni/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/holesov/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/holesov/fotogalerie.php
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Halloween

Malí

Loukov

foto1

Radim a Katka

naši NEJMENŠÍ ve studiu
02.11.2012

 v pátek jsme byli povzbudit naše úžasné nejmenší tanečníky a
tanečnice
jste moc šikovní a jen tak dále smiley
fotky zde >>>

 
podzimní LOUKOV 2012 - už za námi:(
01.11.2012

 díky všem za makací, pohodové a smajlíkové loukovské dny:)
tentokrát ve znamení tří S:) - slowfox+samba+smajlík:)
fotky zde >>
 

 
sportovní kabely, trička s logem studia - poslední možnosti k OBJEDNÁNÍ už jen
DNES
01.11.2012

ještě do středy 7.11.2012 je možné objednávat úžasné sportovní
tašky na trénink, trička červená na "7", trička žlutá se smile nejen
na naši soutěž
emaily s adresou "galeriie" již přišly všem do schránky:)
v úterý 6.11. jsme v DK Poklad opět osobně 18.00-20.00 - přijďte,
pomůžeme Vám s výběrem:)
vhodné jako vánoční překvapení:)

 
Taneční v červené
01.11.2012

Doslova "zapálení" taneční nadšenci včera makali na středečním tréninku

Co bude příště???

smiley

 

 
posilování pátek 2.11.2012
01.11.2012

páteční posilování dne 2.11. s Vikim ODPADÁ
děkujeme za pochopení

 
pátek 2. 11. 2012 practise ve stylu HALLOWEEN
30.10.2012

včera jste byli nádherní, kouzelní, strašidelní -
prostě NAŠI smiley
 
a tolik strašidelných dobrot by ani ten největší
kouzelník nevykouzlil devil
 
 fotky najdete zde >>>

 
studio opět hostilo Katku a Radima:)
26.10.2012

 v úterý 30. 10. 2012 jsme opět tančili s Katkou a Radimem
JIVE stál za to:)

 
fotky zde >>>

 
Jana NOVOTNÁ opět u nás:) DNES
21.10.2012

vnikající trenérka Jana Novotná opět zavítá do našeho studia již tuto
středu 24.10.2012
požadavky na individuální lekce prosím hlaste Kájovi
společný trénink ve středu proběhne v DK pouze 18.00-19.00 hod.
 
děkujeme za pochopení

 
... žlutá smajlíková infekce se pozitivně šíří...:)
20.10.2012

 s blížícím se významným datem naší první taneční soutěže 1.12.2012 začínáme "žlutět"
smiley

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/mali/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/mali/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/loukov-podzim/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/loukov-podzim/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/zlutidospeli/fotogalerie.php#cervene
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/halow/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/halow/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/radim-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/radim-10/fotogalerie.php
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žlutá

žluté taneční

Hradiště

Neratovice

Anna

Belgie

žlutá byla již páteční practise:)
žluté byly včerejší taneční:) jste super a moc díky, bylo to jak na
slunečnicovém poli:)
 co přijde příště?:)
šiřte dobrou náladu a žlutou barvu spolu s
námi smiley
fotky najdete zde >>>
fotky z tanečních najdete zde >>>

 
... a opět víkend plný soutěží:)...
20.10.2012

 držíme palce všem našim párům, které o víkendu soutěží v
Českém Těšíně, v Uherském Hradišti a ve Vyškově
a opět bedny, medaile, úsměvy, diplomy - blahopřejeme:)
fotky zde >>>

 
víkendové soutěže
13.10.2012

 držíeli jste dobře - máme zase další umístění, body, vyšší třídy:) ze soutěží v
Nezamyslicích a Blansku
blahopřejeme dalšímu našemu skvělému páru k získání vyšší třídy "B"!!!
blahopřejeme Janičce a Honzíkovi jupíííííííííííííííííííííííí
Fotky zde >>>
 

 
další narozeniny ve studiu:)
11.10.2012

 včera jsme zase trošinku slavili:)
vše nejlepší Aničče
fotky zde >>>

 

 
první SMAJLÍKOVÁ soutěž:) na světě a v Ostravě :) - už jen chviličku:) anebo
už šílíme
09.10.2012

 naše Dance studio Ostrava připravuje, chystá a
organizuje svou první taneční soutěž!
tančit se bude v Garáži v Martinově v sobotu
1.12.2012 od 9.00 hod do 21.00 hod:)
přibližný časový harmonogram (který se může
během soboty mírně změnit):
9:00-11:00 junioři ST
11:00-13.30 junioři LA
14:00-16:00 hobby děti+junioři+senioři
16:00-18:00 dospělí ST
18:00-19:00 senioři ST
19:00-21.00 dospělí LA
nejen vítěze čekají usměvaví smajlíci smiley
už je přihlášeno skoro 260!!! párů jupíííííííííí
NABÍZÍME - zajímavé prostředí, super hudbu, krásné
osvětlení, "kotel", dárky pro VŠECHNY účastníky,
nádherné ceny, zvýhodněné vstupné pro děti,
studenty a seniory, smajlíky kteří vykukují všude:)
POŽADUJEME:) aktivní a šíleně super a pozitivní
publikum, které to co dá, dostane plnými hrstmi zpět:)
aneb přijďte povzbudit všechny naše úžasné páry ze studia, které se Vám ten den představí
a samozřejmě nejen je!
příjemné VSTUPNÉ :) - předškolní děti 0,- Kč, žáci ZŠ 50,-, studenti a senioři 70,-,
dospělí 100,- Kč - přímo na místě v den konání akce. POZOR dobrůtky pro děti, které
přijdou ve žlutém tričku, roláku, halence apod:)
přijď fandit s námi, podpořit naše studio a zažít a hlavně pomoci vytvořit atmosféru, kterou
si všichni soutěžící ZASLOUŽÍ
veškeré info Lea 603872168, leona.bank@gmail.com smiley

 
Danek a Kačka MS Belgie
09.10.2012

 v neděli 14.10.2012 Danek a Kačka reprezentovali republiku,
studio a Ostravu na MS v Belgii - WDSF World Open Under 21
Standard
již jsou na cestě zpět a přivážejí spoustu zkušeností
fotky zde >>>

 
taneční víkend v Ostravě
05.10.2012

 v sobotu a v neděli jsme navštívili ČEZ Arénu v Ostravě

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/zluta/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/zlutidospeli/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/zluta/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/zlutidospeli/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/UhHradiste/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/UhHradiste/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Blansko-Neratovice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Blansko-Neratovice/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/naroz-Anna/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/naroz-Anna/fotogalerie.php
http://www.mapy.cz/s/5Jkn
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/MS-Belgie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/MS-Belgie/fotogalerie.php
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ISDF

teplakovka

Kroměříž 9

Petra

Otrokovice

Jana

Katka

viděli jsme skvělé taneční páry na mezinárodní soutěži CZECH
DANCE OPEN
děkujeme organizátorům, že se jim i v této nelehké době daří do
Ostravy nalákat výborné zahraniční páry
jsme rádi, že zde soutěžily i naše páry a ostatní v roli diváků se
určitě inspirovali do další práce :)
fotky zde >>>

 
úžasné TEPLÁKOVKY Dance studia Ostrava
02.10.2012

 vážení rodiče a milí tanečníci, opět po dvou letech necháváme šít naše
oblíbené klubové teplákovky
vhodné na soutěže, soustředění i po doma - po prvním nošení si je doslova zamilujete:)
 je možné objednat zvlášť tepláky a zvlášť bundu, s  nápisem nebo bez - záleží na Vaší
představě
poslední možný termín objednání je do pátku 5.10.2012
info - 603872168
děkujeme za pochopení

 
studio dnes hostilo naši Peťulku:)
01.10.2012

 mezi další velmi kvalitní trenéry v ČR a vynikající tanečnice patří Petra Tirpák
Kostovčíková, kterou dnes hostilo taneční studio
makali jsme na úžasné lekci plné CHACHACHA
a Peťka nás dokonce pochválila:)
těšíme se na další spolupráci
fotky najdete zde >>>

 
taneční víkend v Kladně a v Otrokovicích
30.09.2012

 a opět přivážíme do Ostravy spoustu medailí a finálových umístění
z tanečních soutěží v Kladně a Otrokovicích
blahopřejeme všem našim skvělým párům:)
fotky najdete zde >>>

 
další narozeniny:)
28.09.2012

 vše nejlepší Janičce, která slavila už v pondělí
díky za dortíky:)
zítra nám držte palce - soutěžíme v Otrokovicích
fotky zde >>>

 

 
studio hostilo Katku a Radima
22.09.2012

 v úterý 25.9.2012 studio hostilo tanečníky a trenéry Katku a
Radima
společná lekce 18.15-19.45 hod
individuální lekce dle domluvy
fotky zde >>>

 
soutěžní sezona ZAČALA
22.09.2012

 letošní taneční sezonu jsem zahájili dnešní účastí na tradiční
taneční soutěži v Kroměříži
naše studio reprezentovalo 14!!! tanečních párů v různých
věkových i tanečních kategoriích
a byli jsme velmi úspěšní - přivážíme do Ostravy diplomy, medaile
a radost:)
blahopřejem všem našim párům, odvedli jste maximální výkony:)
fotky najdete zde >>>

 
další narozeniny:)
19.09.2012

 vše nejlepší našemu milému lektorovi VIKIMU:)
blahopřejemeéééééééééééééééé
dort byl mňam mňam :)

 

 

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/idsf/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/idsf/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Petra-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Petra-10/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Otrokovice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Otrokovice/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/naroz-Jana/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/naroz-Jana/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/radim-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/radim-9/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Kromeriz-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Kromeriz-9/fotogalerie.php
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Leták

zoo

Loukov 3

Kája

víkend v AVIONU:)
04.09.2012

 celý víkend jsme Vám rozdávali letáčky a sladkosti, a také jsme pro Vás tančili:
přijďte i Vy za námi v úterý 18.9.2012 do DK POklad kdykoliv v době 16.00-18.00 hod
fotky ze soboty i z neděle najdete zde >>>
 
těšíme se na Vás

 
dnes jsme slavili aneb AŤ ŽIJE KÁJA
04.09.2012

 začátek školního i tanečního roku a už zase slavíme smiley
vše nejlepší Kájo!
... hodně lásky, štěstí zdraví, ať Tě to s námi pořád baví...
fotky zde >>>

 
Hurá do školy a na trénink:)
03.09.2012

všem tanečníkům přejeme úspěšný start do nového školního roku
oficiální provoz studia začíná 10.9. - rozpis nástupních tréninků viz "tanec pro děti a
mládež"
výuka tanečních párů začíná DNES v DK Poklad 17.00-19.00 hod
těšíme se:)

 
tradiční výlet do ZOO
03.09.2012

 včerejší výlet do ZOO se povedl, i když nám chybělo slíbené
sluníčko:)
s láskou vzpomínáme na naši úžasnou princeznovou nosičku, milou
průvodkyni s tématickým kočičím deštníčkem, vláček a tuny
koblížků:)
bili ti sipir
fotky najdete zde >>>

 
konec prázdnin :(
31.08.2012

konec prázdnin nastal, ale s ním
přijdou další úžasné zážitky s tancem 

smiley
 
přejeme všem našim tanečníkům
úspěšnou a pohodovou taneční sezonu
 
Vaši lektoři
 

 
studio PŘIPRAVENO na novou
sezonu:)
30.08.2012

 dnes jsme od rána ve studiu makali a s radostí Vám sdělujeme, že vše je připraveno na
novou taneční sezonu:)
velké díky patří Monči, Sárce, Páji, Janči, Honzovi, Martinovi, Vaškovi, Ádě, Adamovi,
Kubíkovi, Davidovi, Liborovi, Nelce, Terezce, Lei, Klárce, Tomíkovi - moc jste nám pomohli!
opět panovala výborná nálada - končili jsme před půlnocí:)
fotky zde >>>

 
letní LOUKOV již za námi :(
10.08.2012

 bylo to opět s Vámi všemi úúúúúúúúúúúúúúúúúúúžasné ...
uteklo to tak rychle jak nikdy ...
zase byly slzičky ...
"co však víme tutově, že ...."
co jiného říct než "DĚKUJEME, že jsme s Vámi všemi mohli být"
Kája, Peťka, Honzík, Lea, JItka
fotky najdete zde >>>

Ohlasy >>>

 
První letní loukovský turnus již za námi:(
03.08.2012

 dnes jsme úspěšně ukončili naše společné ST a LA tancování v Loukově
bylo to - citujeme: "luxusní, nezapomenutelný, úžasný, skvělý kolektiv, amazingový, hravý,
diskotékový, plný show, převlekový, soutěžní, bazénový, naše dance studio rodina, bavící,

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/avion/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/kaja/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/kaja/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/zoo/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/zoo/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/uklid/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Loukov-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Loukov-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#leto2012
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IMG_0164

IMG_0164

konec sezóny

Garden

Baruška

Leona

skvělá atmosféra, kreativní, starostlivý, masážní, bojovkový,m
spolupracující, nejluxusnější, nejlepší, nejzázračnější, nejnamakanější,
nejzpocenější, nejspokojenější, večerníčkový, prostě ho MILUJU
děkujeme Jitušce, Ditušce, Kačence, Vikimu a Dankovi - Kája a Lea
pár fotek najdete zde >>>
zbytek fotek na "tajné" adrese - na vyžádání:)
krásné léto naše milé děti, odpočívejte a těšíme se na konci srpna:)

Ohlasy >>>

 
Pozdrav z Loukova
01.08.2012

první pozdravy z milovaného Loukova vám všem posílají žluté smajlíkové děti z
Dance studia

 

 

 

 

 
Krásné prázdniny
27.06.2012

přejeme Vám všem nádherné léto, užívejte života, sluníčka a prázdnin a těšíme se na Vás všechny
na podzim

Vaši lektoři

 
taneční páry:)
25.06.2012

 skupinka tanečních párů dnes měla "ukončení sezony"
a zítra nás čeká normální makací trénink
těšííííííííííííííííme se smiley
fotky najdete zde >>>

 
úžasná tradiční letní GARDEN PARTY turbo :)
24.06.2012

 děkujeme Jolance a Míšovi za úžasné odpoeldne a večer
děkujeme za všechny ty dobroty, kterých máme plná bříška
těšíme se na garden party 2013 smiley
fotky najdete zde >>>

 
Baruško děkujeme:)
23.06.2012

 poslední trénink s Baruškou
děkujeme za vše! heart
 
fotky zde >>>

 
narozeniny
22.06.2012

 moc děkuji za úžasný večer s vámi všemi:)
foto zde >>>

 

 
JAHODOVÉ HODY - mňam:)

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Loukov-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Loukov-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#leto2012
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Loukov-2/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/zaver-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/zaver-6/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Siloni/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Siloni/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Baruska/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Baruska/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/naroz-Leona2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/naroz-Leona2/fotogalerie.php
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Chrudim

Warszava

Leona

Neli

kytka

kytka

Blackpool

15.06.2012

 děkuji za milá přání a dárečky:)
 
fotky zde >>>

 

 
1. narozeniny
13.06.2012

Nelinka Timér oslavila své první narozeniny smiley

Gratulujeme smiley

 

 
Blahopřání
12.06.2012

Blahopřejeme Viktorovi Poláškovi - dnes udělal bakalářské státnice.

 

 

A také blahopřejeme Katce Krakowkové, že úspěšně složila
maturitu.

 

 
Jarní cena Chrudimě
06.06.2012

 V sobotu 2. června 2012 se naše páry účastnily soutěže v
Chrudimi.
Blahopřejeme Martinovi a Marušce k 1. místu v Jun I STT
Blahopřejeme Vaškovi a Páje k 2. místu ve STT a získání třídy C
a k 1. místu v LAT
děkujeme všem párům za reprezentaci studia smiley
fotky najdete zde >>>

 
Mgr. Dita Drábková
06.06.2012

Blahopřejeme Mgr. Ditušce Drábkové k úspěšnému zakončení studia.

 

 
Blahopřejeme
06.06.2012

Vítáme na svět nové úžasné miminko dcerušku ISABELKU  Petry Tirpák
Kostovčíkové a Roba a blahopřejeme šťastným rodičům Peťulce a Robovi. 

smiley

 

 

 

 
WARSZAVA - CAMP 2012
02.06.2012

 Kája se s našimi externími trenéry Radimem a Katkou účastnili
intenzivního tanečního campu s předními světovými trenéry ve
Waršavě
pár fotek zde >>>

 

 
BLACKPOOL 2012
02.06.2012

 nejkrásnější, nejlepší a nejprestižnější taneční festival Blackpool
2012 již za námi:(
a byli jsme u toho:)
fotky najdete zde >>>

 

 
Colours of Ostrava 2012
02.06.2012

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/naroz-Leona/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/naroz-Leona/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/nelinka/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Chrudim_6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Chrudim_6/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Polsko/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Polsko/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Blackpool/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Blackpool/fotogalerie.php
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Brno

Česká Lípa

_DSC0370

oslavy

Příprava

všichni šikovní tanečníci a tanečnice, kterým je více jak 14 let a mají zájem zažít opravdu
výbornou a neopakovatelnou taneční zkušenost na letošním festivalu včetně jednodenní
vstupenky zdarma, napište co nejdříve na email leona.bank@gmail.com, nebo sms na
603872168 (mám zájem + jméno a příjmení - nemusíte být jen z našeho studia:)
veškeré informace poté na info schůzce po 10.6.
bude to super, něco ve stylu : http://youtu.be/AcF1AMace2s

 
Dětský den
28.05.2012

Rotary dětský den

 
Trénink a OSLAVY byly v pátek 25.5.
24.05.2012

 slavili jsme náš skvělý titul VICEMISTRU!
dorty a šampáňo byly smiley
foto najdete zde >>>

 
 

 
Úspěch Luboše a Hanky
21.05.2012

první soutěž třídy B má Hanka s Lubošem za sebou a hned medaile

Blahopřejeme smiley

 

 

 

 
Fantastický úspěch ! VICEMISTŘI se vracejí do Ostravy!!!
20.05.2012

 v roce 2010 poprvé na MČR a semifinále
v roce 2011 podruhé na MČR a finále 5. a 6. místo
v roce 2012 potřetí na MČR a jsme VÍCEMISTŘI!!!
jediní z Ostravy!
děkujeme všem skvělým stříbrným tanečníkům!!!
děkujeme celému fantastickému doprovodnému týmu!!!
děkujeme všem úžasným maminkám a jednomu tatínkovi!!!
 děkujeme skvělému panu řidiči Vaškovi!!!
děkujeme Vám všem, kteří jste na nás mysleli a drželi jste nám palce -
pomohlo to!!!
blahopřejeme také našim dvěma polkovým juniorským finalistům a
jednomu juniorskému semifinalistovi a také blahopřejeme našemu
semifinálovému dětskému páru - pro nás jste byli nejlepší:)
a fotky našeho Honzíka najdete zde >>>

Ohlasy >>>

 
Kubík a Sašenka jsou nejlepší
17.05.2012

V aktuálním Hobby ranklistu v kategorii Děti II jsou Kubík a Sašenka s velkým náskokem na prvním
místě!

Gratulujeme smiley

 
AKADEMIE 2012 - už zase za námi:(
16.05.2012

děkujeme všem tanečníkům - odvedli jste skvělou práci!
děkujeme všem lektorům - odvedli jste skvělou práci!
děkujeme Vám rodičům a milým hostům - byli jste úžasné publikum!
děkujeme Vám - milým sponzorům, bez Vás by akademie nebyla!
děkujeme DK za nádherné prostředí a spolupráci
děkujeme všem a těšíme se na 14. výročí:)
a napište nám, co se Vám líbilo:)
děkujeméééééééééé
 
pár foteček najdete zde >>>, zbytek bude k objednání na
nástěnkách ve studiu
fotky z přípravy akademie najdete zde >>>

Ohlasy >>>

 
Den matek
13.05.2012

Maruška s Martinem oslavili Den matek tanečním vystoupením ve
Vřesině

http://youtu.be/AcF1AMace2s
http://www.danceostrava.cz/img/reference/jine/Rotary_detsky_den.pdf
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/oslavy/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/oslavy/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/lipa/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/lipa/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceMCR-SUT-2012.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/akademie-priprava/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/akademie-priprava/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceAkademie12.php
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Kroměříž

Den matek

Havířov 2

Chrudim

 

pár fotek najdete zde >>>

 

 
Havířov podruhé
13.05.2012

Další várku profesionálních fotek paní Heleny Freislerové ze soutěže v
Havířově - Horní Suché

1. května 2012

najdete zde >>>

 

 
OHEŇ v akci:)
12.05.2012

 dnes držíme palci OHNI, který doufáme bude zářit na soutěži
"Ostravská pyramida"
přijďte povzbudit naše dívky do Sport clubu Metalurg v Ostravě-
Zábřehu
fotky snad budou a brzy:)
dívky ve své kategorii jediné takže zlato
dle vyjádření porotců - nejlepší číslo tohoto odpoledne
blahopřejeme:)

 
taneční soutěže:) - už za námi:)
05.05.2012

 přijďte povzbudit naše páry do Vyškova (28.4.),  do Kroměříže
(29.4.), do Havířova (1.5.), do Nýdku (5.5.)
těšíme se na Vás:)
 
fotky z Kroměříže najdete zde >>>
fotky z Havířova najdete zde >>>
reportáž ČT z Havířova zde >>>
 
fotky z Nýdku najdete zde >>>
fotky ze Spytihněvi již brzy

 
PRIO - květen 2012
04.05.2012

 
Jana NOVOTNÁ opět ve studiu:)
02.05.2012

děkujeme za dnešní super slowfoxtrotovou lekci
umíme nový tanec! jupíííííííííííííííí
těšíme se na příště:)

 
sobota 5.5. - MČR Chrudim-semifinále
02.05.2012

 dnes Ostravu a Dance studio reprezentovali naši senioři na MIstrovství ČR v plesových
předtančeních v Chrudimi
skončili v semifináíle, těsně před finálovými branami
tak příště :)
děkujeme za reprezentaci
pár fotek najdete zde >>>

 
Flamenco večer
30.04.2012

Flamenco

 
29.4. - DEN TANCE
24.04.2012

29.4. je Mezinárodní den tance

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/denmatek/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/denmatek/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/Havirov2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Havirov2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Kromeriz-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Kromeriz-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/havirov/fotogalerie.php
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/412231100030504-udalosti-v-regionech/obsah/201670-v-horni-suche-se-tancilo-o-cenu-moravskoslezske-divize/
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/nydek/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Chrudim/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Chrudim/fotogalerie.php
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Open dny

budeme tančit v Kroměříži:)
přijďte nám fandit:)

 
sobotní Hlučínská lilie 2012
22.04.2012

 včera jste mohli vidět spoustu našich tanečních párů na taneční
soutěži v Hlučíně
tančili jsme v kategorii dětí, juniorů, mládeže i dospělých
jsme rádi za všechny medaile, které si odvážíme domů (a někteří
jich odvezli opravdu plný vagon:) a blahopřejeme
fotky najdete zde >>>
těšíme se na další soutěže do Vyškova, Kroměříže, Havířova,
Nýdku

 
i lektoři slaví:)
19.04.2012

v pátek 20.4.2012 slaví narozeniny naše lektorka Pavla
blahopřejeme:)

 
a opět jsme slavili :)
17.04.2012

 dnes jsme blahopřáli Klárce a Barušce, a také Vaškovi a
Martinovi
a hodně jsme papali  :)
 
fotky najdete zde >>>

 
tradiční DNY OPEN - duben 2012 - již za námi:)
16.04.2012

 děkujeme za Vaši návštěvu a podporu po celý týden:)
těšíme se zase za rok smiley
 
fotky najdete zde >>>

 
VALČÍČEK - stříbro!!!
14.04.2012

 seniorská turbo skupina přiváží z Loštic stříbrné medaile a přímý
postup na Mistrovství ČR
blahopřejeméééééééééééééééé
děkujeméééééééééééééé
 
fotky najdete zde >>>

 
vystoupení na Čeladné
14.04.2012

 ve "šťastný" pátek 13. jsme předpremiérově vystupovali na
jarním čeladenském plese
premiéru měla zbrusu nová latinská formace
také si zatančili Martin a a Sárka a Vašek a Pája ST i LA
fotky najdete zde >>>

 
ZLATO ZLATO ZLATO!!!
14.04.2012

 přivážíme do Ostravy poprvé v životě zlaté medaile a přímý
postup na Mistrovství ČR juniorů
Kubík a Sašenka přiváží do Ostravy zlaté mediale a přímý postup
na Mistrovství ČR v české polce v kategorii dětí
David a Nela přiváží do Ostravy zlaté medaile a přímý postup na
MČR v polce v kategorii junioři, Martin s Terezkou stříbrné
medaile a postup a Vašek s Adélkou bronz a postup
děkujeme všem našim tanečníkům, celému týmu, všem pomocníkům, rodičům, skvělému
řidiči p. Vaškovi a našemu fotografovi Honzovi:)
držíme palce na republice:)
fotky najdete zde >>>

Ohlasy:

Dobrý den, bylo to úúúúžasné. Na republiku se moc těšíme, pokud bude místo pojedeme i
my, Asi si letos odpustíme dovolenou, ale tohle si ujít nenecháme :-D

Dobrý den, moc Vám gratuluji k úspěchům, jste neskutečně dobří a úžasní!!!!!!!! :-)))
Smekám!!!!

Měla jsem moc hezký pocit z děcek a z toho jaká jsou skupina

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/hlucin/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/hlucin/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/naroz-silonky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/naroz-silonky/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie12/denopen/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/denopen/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Lostice-sen/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Lostice-sen/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/celadna/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/celadna/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/lostice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/lostice/fotogalerie.php
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další LOUKOV za námi:(
08.04.2012

 nějak rychle nám to uteklo
děkujeme všem za prima a hodně pracovní atmosféru
myslím, že se všichni máme na co v sobotu těšit
bude to mega:)
... samba, rumba, ča-ča-ča, let s go dancing...
fotky najdete zde >>>

Ohlasy:

děti přijely nadšené!
syn přijel, nadšený, formace se mu moc líbí
díky za vše
syn říkal, že bylo super, že se cítil fajn
děkujeme, syn už se nemůže dočkat letního loukova a my soboty:)
děti se vrátily sice unavené, ale šťastné! a za to Vám velký dík! syn nadšeně popisuje a
předvádí sestavu:)
ještě jednou moc děkujeme
zase doma, já chci zpět!opět to byl nejlépe strávený čas, jak se dá, a to s Váma, miluju
Vás:)
jinak syn, jak moc nemluví ,tak sotva přijel tak skoro dvě hoďky v kuse povídal a povídal
jak bylo, i unavený byl pořádně...ještě jednou děkuji za to co pro ně děláte
dcera přijela úplně nadšená a zdravě unavená moc děkuju

 
víkend plný tance :)
02.04.2012

 máme za sebou zase jeden z náročných víkendů smiley
naše páry tančili ve ST i LA ve Vyškově a přiváží mediale a
semifinále
naše dívčí skupinka soutěžila v Opavě a přiváží stříbrné medaile
o víkendu jsme pilně trénovali a uživali si tance a pohybu s
dospěláky "z Pirea smiley" v Loukově
 
 fotky z Vyškova najdete zde >>>
 
fotky z Opavy najdete zde >>>
 
a fotky z Blanska najdete zde >>>
 
a fotky z Loukova najdete zde >>>
 

Ohlasy na dospělácký Loukov:

Nohy bolí, z válení sudů mám "polámaná" žebra, doma si
netroufnu vzít sklenici z vyšší police, protože by to znamenalo,
že budu muset jít na špičky a na to zatím NEMÁM odvahu!!:-D

Ale jsem báječně vyčerpaná, nabitá, s naprostou vyvětranou
hlavou, vyčištěnými hlasivkami, s nabušenými svaly na noze

Byl to úžasný víkend, plný pohody  a legrace a jsem ráda, že
jsme taková dobrá partija a dokážeme se vyhecovat, pobavit a užít si to.

program byl nastaven příměřeně, s pečlivým rozložením zátěže a Kája prostě umí perfektně
vysvětlovat. Všimli jsme si, že systematicky pracuje na vysvětlování.

Jeden den řekne ke krokům nějaké přirovnání, mi - pakoši - to nepochopíme - ok, tak druhý
den totéž vysvětlí na jiném přirovnání - to pochopíme a jde to líp. To je fakt cenný dar a
svědčí to o jeho pečlivosti a preciznosti. Toto jsme cestou domů v autě hodně oceňovali. A
taky jsme jen při vzpomínce na tebe vyloudili úsměv a dobrou náladu.Jste perfektně
sladění. Kája, vážný a precizní učitel (s uměním udržet nás v pozornosti)a ty veselá,
pozitivně nabitá hvězdička, která našemu učení taneční kroků a svalové paměti dodává
nádech lehkosti a hravosti.

 
Festival Tanečního Mládí v Lošticích
30.03.2012

Festival Tanečního Mládí a nominační soutěž na MČR již dnes a zítra!!!
Naše seniorská taneční Turbo skupina dnes poprvé v životě soutěží - držte nám palce!!!
Naše juniroská taneční skupina se dnes chystá na předpremiéru na Čeladnou a zítra jedeme
do Loštic bojovat o co nejlepší umístění - myslete prosím na nás!!!
párům zítra držíme palce v české polce - těšíme se, že někdo z Vás zopakuje  finálový
úspěch z MČR z loňska!
poslední volná místa v autobuse - pojeď s námi fandit a zažít úžasnou atmosféru!

 
Poslední trénink naší Turbo skupinky
30.03.2012

dnes jsme se rozloučili s naší Turno skupinkou - ale jen částí :)
děkujeme za dobrotky a kytičku
těšíme se na další společné tréninky
těšíme se na společnou přípravu na Loštice
těšíme se na tradiční "ilonovskou Garden party"
a také na taneční podzim s Vámi

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/loukov-lostice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/loukov-lostice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Vyskov/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Opava/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Vyskov/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Opava/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Blansko/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/loukov-D-jaro/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/loukov-D-jaro/fotogalerie.php
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přání

Leták

fotky již brzy

 
Víkendové soutěže ve ST a v LA
25.03.2012

 blahopřejeme párům, které tančily a sbíraly body a taneční
zkušenosti na tanečních soutěžích v Brně a v Ústí nad Labem
 
fotky z Ústí nad Labem najdete zde >>>
fotky z Brna najdete zde >>>

 
Poděkování
25.03.2012

děkuji všem za milá přáníčka a sms k mému svátku - moc mě to potěšilo :)

Lea

 

 

 

 

 
děkujeme Katce a Radimovi :)
25.03.2012

 včera studio opět hostilo Katku a Radima
děkujeme za individuální i společné lekce
fotky najdete zde >>>
 
těšíme se na příště smiley

 
Zveme Vás
24.03.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZÁVĚREČNÁ již za námi :(
22.03.2012

 Vážení a milí kurzisté, nějak nám to včera rychle uteklo:)
moc děkujeme za milé dárečky a kytičky
a hlavně za včerejší pohodovou atmosféru
tančilo a bylo nám s Vámi hezky po celý čas a těšíme se na
soustředění a na podzim 2012
děkujeme všem našim milým tanečním párům, které nám
předvedly své výkony
také jejich rodičům za pomoc
a samozřejmě naší skvělé porotě
a "dýdžejovi" Víťovi
pár fotek najdete zde >>>

Ohlasy:

Dobré ráno :-)
Ještě jednou moc děkujeme za včerejší krásný večer i všechny ostatní příjemné tréninkové
večery strávené s Vámi. Už teď se těšíme na září, kdy bychom velice rádi s vámi
pokračovali. Počítejte s námi!  Máme se toho ještě hodně co učit :-)
Díky za hezký včerejší večer.
Bylo to včera moc fajn, ostatně jako každý rok s vámi. Jsme rádi, že se ještě sejdeme v
Loukově. Díky této akci nám nepřišlo smutno, že na Závěrečné končíme růžovým walzem.
ještě jednou za vše moc děkujeme, včera to bylo strašně fajn, až mi z toho bylo smutno, že
končíme...
jsem moc ráda, že jsme pořád tolik let v kontaktu, jste neskutečně pozitivní a charismatičtí
lidé...
Moc děkujeme za včerejší vydařenou akci :)
děkujeme za krásnou závěrečnou a určitě budeme pokračovat zase na podzim
Závěrečná byla super, užili jsme si to, dokonce jsme i tančili :) Manžela opravdu hodně
dostalo, když viděl některé tatínky, jak vyvádějí své dcery uvědomil si, že má doma taky
krásnou skoro 16-ti letou dceru a hodně by se mu líbilo chlubit se s ní na parketě! :)

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/brno/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Usti/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/brno/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/radim-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/radim-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/zaver/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/zaver/fotogalerie.php
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Děkujeme za pěkný večer, moc se nám líbilo

 
Luboš NOVOTNÝ ve studiu
20.03.2012

 jsme rádi, že další vynikající trenér pan Luboš NOVOTNÝ si našel
čas zavítat do Ostravy
dnes jsme quickovali a quickovali:)
těšíme se na další setkání v dubnu
fotky najdete zde >>>

 
Mistrovství ČR 10 tanců Olomouc 17.3.2012
16.03.2012

včera proběhlo MČR 10 T
Dan a Katka výborně reprezentovali Dance studio ve ST i v LA
do Ostravy přivážejí SEMIFINÁLE!
blahopřejeme!!!

 
další narozeniny a také svátek :)
08.03.2012

 včera s námi předčasně slavila své narozeniny Leonka
a také Tomík svátek
blahopřejeme
pár foteček najdete zde >>>

 
naše skvělá
06.03.2012

 dnes se za námi přijela podívat Zuzka Sýkorová a podělila se s
námi o své vizážistické umění, a že to teda umí smiley
 
fotky najdete zde >>>

 
sobotní medailová smršť v Šumperku :)
03.03.2012

 dnes do Ostravy přivážíme zase spoustu medailí z taneční
soutěže v Šumperku
blahopřejeme všem našim milým dětem a juniorům za
reprezentaci studia
pořadatelé nám osobně děkovali za to, že jsem přivezli tolik
dobrých párů:)
fotky najdete zde >>>

 
Mistrovství Lotyšska
27.02.2012

V sobotu 25. 2. 2012 se konalo Mistrovství Lotyšska v Rize které porotoval
Karel BANK 

 

 

 
Narozeninové šílenství:)
22.02.2012

 tento týden se sešlo ve studiu hned několik oslavenců
blahopřejeme Honzovi, Martinovi a Danimu
děkujeme za úžasné dobroty
fotky najdete zde >>>

 
Mistrovství Slovenské repubiky - latina
20.02.2012

 jsme rádi, že naši slovenští kamarádi, se kterými
spolupracujeme byli na mistrovství SR tuto sobotu v Martině
úspěšní
těší nás to moc
Fotky najdete zde >>>

 
plesové sobotní šílenství :)
19.02.2012

 tak to se nám ještě nestalo, abychom vystupovali na 3 místech najednou
jumpíci se fakt líbily :)

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Novotny/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Novotny/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/naroz-Lea/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/naroz-Lea/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/zuzi/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/zuzi/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Sumperk/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Sumperk/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/naroz-honza/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/naroz-honza/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/MSR-lat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/MSR-lat/fotogalerie.php
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bylo to super, a závěrečný ples v maskách nás všechny pobavil
děkujeme za nádherná perníková srdce z lásky :)
fotky najdete zde >>>

 
V sobotu také vystupovali Martin se
Sárou a Vašek s Pájou na Plese
zdravotníků v Karviné a na Obecním
plese v Bernarticích
Sklidili velký úspěch
fotky nadete zde >>>

 
Mistrovství ČR standard
19.02.2012

 blahopřejeme Danovi a Katce ke čtvrtfinále na MČR ST v Praze
poprvé mezi dospělými
držíme palce na desítku!!!
několik fotek nadete zde >>>

 
..další narozeniny ve studiu
16.02.2012

 14.2. slaví Valentýn a taky náš Kubík
happy birthday :)
 
pár fotek zde >>>

 
Valentýýýýýýýýýýýn
14.02.2012

všem krásného Valentýna:)
všem, co milují tanec - milujeme ho také
užijte si svůj den
nezapomeňte na své přátele
nezapomeťe na své lásky

heart heart heart

 
Valentýnské "rumbování"
14.02.2012

 Katka s Radimem se dnes s námi podělili o některé principy
Rumby
naše kyčle kreslily milión nekonečných osmiček smiley
 
fotky najdete zde >>>

 
Mistrovství ČR ve ST tancích
13.02.2012

v sobotu 18.2.2012 prosím držte palečky Dankovi a Katce, kteří budou studio a celou
Ostravu reprezentovat na Mistrovstí republiky
good luck !!!

 
Jana NOVOTNÁ opět ve studiu
09.02.2012

 děkujeme Janě Novotné, že se včera s námi opět podělila o
některá tajemství ST smiley
těšíme se na setkání v březnu
 
foto najdete zde >>>

 
Vystoupení na plesech v Michálkovicích a Třebovicích
08.02.2012

Vašek s Adélkou o víkendu vystupovali na plesech v Michálkovicích a
Třebovicích.

 

Fotky najdete zde >>>

 
Středisko talentovné mládeže
08.02.2012

 v pondělí a úterý se Kája s Danem a Katkou zúčastnili
pravidelného setkání s vynikajícími ruskýmu trenéry v Brně
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pár fotek najdete zde >>>
 

 
sobota 11.2.2012 - valentýnská practise
08.02.2012

 děkuji všem heart"valentýnským" tanečníkům za úžasné
odpoledne, večer a taky kousek noci 
bylo to fakt super smiley
fotky najdete zde >>>

 
Soutěž ve Skutči
07.02.2012

V sobotu 4.únova se konala soutěž Únovoré géčko, kde Vojta s Monikou
získali stříbrné medaile za standard.

Gratulujeme smiley

 

 

 
pozdravy od Jána KLIMENTA a Lenky TVRZOVÉ
04.02.2012

"Koukám na fotky, prohlížím Vaše webovky =) ráda vzpomínám na ty
super časy ve studiu s Váma =))))))"

Jsme rádi, že se našim svěřencům daří nejen v ČR , ale také
v zahraničí, kde se z nich stávají taneční celebrity  smiley

A jak už to bývá, kde by byli bez dobrých základů??? smiley

Pár fotek najdete zde >>>

 
PLESOVÁ SEZONA
03.02.2012

 včera jsem opět tančili na několika plesech - aula VŠB, DK
Akord, Svinov - zde bylo velmi přátelské publikum, které dokonce
volalo BRAVO  smiley
 
fotky najdete zde >>>

 
Vystoupení na plese ve Zbyslavicích
30.01.2012

V sobotu 28. ledna Vašek s Adélkou vystupovali na Školním plese ve
Zbyslavicích

Pár fotek z vystoupení najdete zde >>>

 

 

 
Kroměříž - "O cukrovou číši"
29.01.2012

 dnes zasáhla Kroměříž "ostravská smršť" a my byli u toho!
domů přivážíme spoustu pohárů, finálových umístění, a to ve ST i
v LA a vyšších tříd
děkujeme všem našim úžasným párům i jejich doprovodu
fotky najdete zde >>>

 
Hotel Clarion Ostrava
28.01.2012

 sobotní vystoupení Jumpíků v hotel Clarion se moc líbilo
dívky si odnesly "žížalkové" pochválení a kytičky
těšíme se na další smiley
fotky najdete zde >>>

 
seminář LATINA
24.01.2012

 včera studio hostilo Mistry Evropy - Radima Přádku a Kateřinu
Kolmanovou
sambovali jsme celý večer smiley
foto najdete zde >>>

 
Mistrovství již za námi

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/STM/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/STM/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/valentyn/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/valentyn/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Kliment_Tvrzova/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Kliment_Tvrzova/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/ohen/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/ohen/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/ples-Zbyslavice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/ples-Zbyslavice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Kromeriz-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/Kromeriz-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/clarion/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/clarion/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/radim/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/radim/fotogalerie.php


24.09.21 16:07 Taneční studio Ostrava

danceostrava.k2.cz/archiv2012.php 19/20

PF

22.01.2012

 blahopřejeme všem Mistrům
Vy ostatní si nenechte vzít radost z tance a poctivě trénujte dále 

smiley
těšíme se na další setkávání na tanečních soutěžích
fotky najdete zde >>>

 
LOUKOV 2012
16.01.2012

 milí smajlíkoví lidičkové, děkujeme za nádherné naplněné
loukovské dny
dobře nám s Vámi bylo, jedlo se, makalo, smálo se i plakalo
přejeme Vám vše, co si přejete i Vy sami a věřte, že se  to splní 

smiley
těšíme se na Mistrovství ČR 21.1.2012 do Ostravy a také v únoru do
Martina na Mistrovství SR smiley
fotky najdete zde >>>

 
Taneční kongres 2012
08.01.2012

 zúčastnili jsme se kongresu ČSTS 2012
zúčastnili jsme se slavnostního předávání cen výsledků Taneční
ligy 2011
blahopřejeme Danovi a Katce k 1. místu ve ST v kategorii mládež
blahopřejeme Danovi a Katce ke 2. místu v LA v kategorii mládež
blahopřejeme Radimovi a Katce k titulu Mistr Evropy v show
dance
blahopřejeme také ostatním tanečním párům, které byly oceněny
fotky najdete zde >>>

 
vystoupení na plese v Ludgeřovicích
08.01.2012

Martin s Maruškou na plese

7. ledna 2012

Pár fotek najdete zde >>>

 

Ohlas: Dobrý den,
 Byla jsem ráda, že svým vystoupením na Obecním plese v Ludgeřovicích dne 07.01.2012 taneční

pár Martin Matzner a Marie Körnerová přispěli k příjemné atmosféře plesu.
 Zaslouží si pochvalu všech přítomných.

 
PF 2012
02.01.2012

Veruška Peťuška a Neluška zdraví celé Dance studio

 

 

 

 

 

 
Archív 2019 >>>

Archív 2018 >>>

Archív 2017 >>>

Archív 2016 >>>

Archív 2015 >>>

Archív 2014 >>>

Archív 2013 >>>

Archív 2012 >>>

Archív 2011 >>>

Archív 2010 >>>

Archív 2009 >>>

Archív 2008 >>>
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