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závěr

Smajlík

Archív novinek 2013
smajlíček
02.01.2014

 další fotečky z prosincové taneční soutěže "O žlutého Smajlíka"
zde >>>
děkujeme panu Domesovi:)

 

Dance studio - vítěz divizní ligy 2013:)
21.12.2013

 Na dnešním Galavečeru bylo vyhlášeno Dance studio vítězem 1.
ročníku ligy Moravskoslezské divize
děkujeme všem našim tanečním párům a rodičům za reprezentaci
studia , za sbírání bodů na všech soutěžích, za podporu - je to
ÚSPĚCH celého našeho týmu a zasloužíme si ho:)
děkujeme vedení divize za nápad a za uspořádání této taneční ligy
blahopřejeme stříbrnému Marendi a broznovému Elánu Třinec:)
hodně chuti a sil do dalších soutěží Vám-nám všem:)
krásné svátky

Ohlasy >>>

MS Deník píše o Smajlíkovi
20.12.2013

tento týden - vánoce:)
11.12.2013

 v tomto týdnu 16.12.-20.12.2013 nás čekají poslední tréninky v tomto roce, určitě s
sebou dobrou náladu a dobrůtky vždy na poslední lekce:)
taneční páry se naposledy oficiálně uvidí v pátek 20.12.2013 v 17.00 hod - zveme také
všechny bývalé členy na společné posezení u vánočního stromečku
- nezapomeňte na "Z":)
společná schůzka rodičů-smajlíků se uskuteční v pátek 20.12. v
18.30 hod na SVČ
systém tréninků o vánocích bude včas domluven
také se platí školné na leden 2014 a příspěvky ČSTS na rok 2014
v kanceláři budeme v pátek 14.30 - min do 20.30 hod - rádi Vás uvidíme:)
tréninky  v novém roce začínají v pondělí 6.1.2014
KRÁSNÉ VÁNOCE VÁM VŠEM:)

závěrečné našich TANEČNÍCH POHODÁŘU:)
11.12.2013

 ve středu jse se loučili s naší turbo taneční skupinkou - jste prostě
naše "ZLATÁ" zlatíčka
děkujeme za dárečky a moc se těšíme zase v lednu
fotky středa+čtvrtek zde >>>
ve čtvrtek jsme se loučili s našimi začátečníky (už jste pokročili:) a
mírně pokročilými, děkujeme za milé vizitky a těšíme se v lednu :)

máme radost z úspěchů našich bývalých tanečníků
10.12.2013

Ke kytaře mě přivedl strýček, říká Jakub Sivek, který bodoval na soutěži
konzervatoři
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http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Smajlik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Smajlik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLiga.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/SM_OSTRAVA_UNASDOMA_20_12_13_8.pdf
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/zaver-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/zaver-12/fotogalerie.php
http://www.ostravan.cz/11622/ke-kytare-me-privedl-strycek-rika-jakub-sivek-ktery-bodoval-na-soutezi-konzervatori/
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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trénink

Narozeniny

Loukov

Mikuláš

senioři

Kliment

Smajlík

Moni

Dnes jsme SLAVILI:)
10.12.2013

 dnes jsme slavili Pájulku, Áďu, Danka a hlavně Smajlíčka
fotky zde >>>

 

úžasný předmistrovský Loukov už za námi
09.12.2013

 děkujeme za Vaše tančení a užívání si spolu s námi:)
držíme všem palce na Mistrovství ČR
fotky zde >>>

Mikuláš 2013
08.12.2013

 minulý týden se u nás řádilo:)
tančil Mikuláš, tančil Anděl, tančili i čertíci
fotky zde >>>
 

dnes jsme vstupovali a makali:)
03.12.2013

 dnes jsme dělali radost porubským seniorům:)
fotky zde >>>
a taky jsme pořádně makali:) cheme být v super formě na
Smajlíkovi :D
fotky zde >>>

Mikuláš 2013 a organizace týdne 2.12.-8.12.
01.12.2013

v týdnu 2.12.-6.12. proběhnou v rámci tréninků malá mikulášská nadělování s kouzelnými
bytostmi (ve čtvrtek skupinky p. Pavly, Kaši, Lei, v pátek skupinky
p. Pavly, Jany, Moniky, Káji)
můžeš si na lekci přivézt svého malého sourozence:)
nezapomeň s sebou vánoční ozdůbku (nejlépe vyrobenou)
TANEČNÍ PÁRY - v pátek 2 hod LA practise
v  pátek 6.12. dívky Moniky = Mikulky:)
v pátek 6.12. nás čeká společná schůzka celého soutěžního štábu v
19.00 hod
v sobotu 7.12. nám držte palce a hlavně přijďte fandit na 2.
ročník SMAJLÍKA:)

studio hostilo Honzu Klimenta:)
01.12.2013

 v neděli se opět u nás pilně trénovalo
 z Polska k nám přijel Honza
lekce byly super
fotky zde >>>
a dnešní practis ebyla luxusní:)
fotky taky zde >>>

Dance studio - taneční soutěž už za námi:)
30.11.2013

 po veleúspěšném 1. ročníku taneční soutěže ČSTS dnes proběhl 2.
ročník
tančilo se od 9.00 do 21.00 hod:)
děkujeme všem párům, které přijely a soutěžily
děkujeme publiku, které nás přijelo podpořit
děkujeme našemu úžasnému a skvělému rodičovskému týmu -
byli jste SKVĚLÍ
 děkujeme našim párům za vzornou reprezentaci celého studia
a zapište si do diáře 3. ročník - 29.11.2014:)
fotky zde >>>
a další fotky budou:)

Ohlasy >>>

taneční sobota 30. 11. 2013 a neděle 1.12. 2013
25.11.2013

 v sobotu budou probíhat tyto tréninky:
9.30-11.00 hod dívky lektorky Jany
10.00-13.00 hod dívky lektorky Moniky
od 13.00 hod možnost individuálních tréninků a volných tréninků
v sobotu i neděli nás čekají taneční soutěže v Brně
v neděli také volné tréninky
v neděli Honza opět u nás:)

taneční víkend
22.11.2013

 v neděli 24.11.2013 jsme reprezentovali Ostravu v Kroměříži, opět
finále, opět mediale - blahopřejeme:)
v pátek slavila naše lektorka Monča -  vše nejlepší! heart kiss

taneční víkend
16.11.2013

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/naroz-Dan/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/naroz-Dan/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/Loukov-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Loukov-1/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Mikulas/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Mikulas/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/vystoupeni-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/vystoupeni-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/trenink-12/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Kliment-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Kliment-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Kliment-12/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Smajlik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Smajlik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceSmajlik2013.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/trenink-11/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/naroz-Moni/fotogalerie.php
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Těšín

Pardubice

Loukov 11

MS latina

Drn

svatba

tanec OSTRAVA dopis

 v sobotu jsme tančili v Českém Těšíně a také v Hodoníně
v neděli jsme tančili v Holicích
a opět z obou soutěží několik medailí (a to i zlatých) vezeme
domů:)
fotky zde >>>
 

Advent na trůnech
16.11.2013

Advent_na_trunech

Star Dance 2013
12.11.2013

již 6. řada úspěšného diváckého - a jsem rádi že "tanečního" pořadu na ČT
a Taneční studio Ostrava má opět v pořadu své zástupce:), a to rovnou polovinu bývalých
svěřenců a tanečníků, se kterými mělo čest spolupracovat a podílet se na jejich tanečním
vývoji:)
aneb možná na fotkách poznáte Honzu Ondera, Alici Stodůlkovou, Míšu Kurtiše, Lukáše
Bartůňka:)
fotky již brzy zde:)

taneční víkend - ZLATO a STŘÍBRO
03.11.2013

 zlatou a stříbrnou medaili z české pardubické soutěže přivážejí
Adam a Maruška
stříbrnou medaili z Holešova přivážejí Libor a Klárka
finále z Holešova Štěpán a Klárka
blahopřejeme:)
fotky zde >>>

podzimní LOUKOV 2013 - už zase za námi:(
30.10.2013

 děkujeme všem za pracovitost, makání, nápadité kostýmy a
pomoc se "Smajlíkem"
byli z Vás prima Zombíci:)
fotky najdete zde >>>

 
 

Soutěž v Drnovicích
28.10.2013

 Fotky ze soutěže v Drnovicích najdete zde >>>
 

 

Svatební fotky
28.10.2013

Svatební foto naší tanečnice a lektorky Veroniky Mačudové-Kordové
Hodně lásky přeje Dance studio :)
Fotky najdete zde >>>

  

 

Tanec OSTRAVA - už tuto sobotu!!!
18.10.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

víkend plný tance aneb Mistrovství světa
profesionálních tanečníků:)
12.10.2013

 v sobotu Ostrava hostí profesionální taneční páry - MS v latině
posíláme gratulaci do Dánska:)
v neděli soutěž WDSF ve ST i La - různé věkové kategorie
v neděli budeme držet palce našim párům na mezinárodní taneční
soutěži
fotky zde >>>

a v pátek jsme na tréninku trošku slavili
12.10.2013

 v pátek slavila narozeniny Andulka
všechno nejlepší:)
fotky zde >>>

 

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Tesin-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Tesin-11/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Pardubice-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Pardubice-11/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Loukov-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Loukov-11/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Drnovice-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Drnovice-10/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/svatba-Verca/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/svatba-Verca/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/TZ_Tanec_Ova_2013.pdf
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/MS-lat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/MS-lat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/naroz-Anna/fotogalerie.php


24.09.21 16:16 Taneční studio Ostrava

danceostrava.k2.cz/archiv2013.php 4/15

International Dance
Championship 2013

Zdounky

Konkurz

Otrokovice

Anna

Blansko

Naroz

ZOO

 

naže bývalá lektorka Andrejka v Ostravě
09.10.2013

 studio mělo tu čest jedno období
spolupracovat s vynikající tanečnicí,
pedagožkou a lektorkou Andrejkou
Lamešovou-Opavskou
Andrejka tančí v Praze a do Ostravy
přijížídí s úžasným představením La Loba
dne 2.11.2013
více info zde >>>

sobota 5.10. opět na taneční soutěži
05.10.2013

 dnešní sobotu opět sbíráme zkušenosti na taneční soutěži v
Blansku
 
držíme palce všem:)

 

International Dance Championship 2013
05.10.2013

 celý minulý týden jsem byli na jedné z nejprestižnějších tanečních
soutěží na světě
v Londýně se konal již 61.!!! ročník této nádherné  taneční soutěže
amatérů a profesionálů ve standardu i v latině se svým
vyvrcholením v Royal Albert Hall
nádherné výkony, nádherná atmosféra, nádehrný sál, fantastický
orchestr, dech beroucí především taneční výkony všech, prostě ZÁŽITEK z tance
fotky zde >>>

... a o víkendu jsme opět TANČILI:)
28.09.2013

 dnešní sobota patřila soutěži ve Zdounkách
a opět přivážíme do Ostravy finálová umístění a medaile
fotky najdete zde >>>

 

KONKURZ a ZÁPIS nových tanečníků a tanečnic již za námi :)
19.09.2013

STÁLE DOPLŇUJEME NĚKTERÉ Z TANEČNÍCH TŘÍD
děkujeme všem za účast a těšíme se na naše společné taneční tréninky:)
pokud potřebujete nějaké další informace, volejte, pište:)(603872168)
pro ty, co nestihli, byli nemocni atd. - volejte, pište a domluvíme náhradní termín
(603872168)
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA (děti 4-5 let) poběží určitě od listopadu - čtvrtky odpoledne - 2
taneční třídy - zájemci prosím pište sms, emaily a volejte kvůli rezervací míst (603872168) -
obě taneční třídy jsou již ZAPLNĚNY a další možná od února 2014:) - pište, voejte,
rezervujte:)
těšíme se na tanec s Vámi v novém školním roce smiley

taneční víkend již za námi:)
18.09.2013

 v sobotu 21. 9. 2013 jsme soutěžili za studio a Ostravu na taneční
soutěži v Otrokovicích:)
přivážíme cenné zlaté medaile a spoustu zkušeností z účasti v 
nových třídách:)
fotky z Otrokovic zde >>>
neděle bude patřit standardu a studio bude hostit vynikající
lektory profesionální taneční pár Moniku Mihálikovou a Petra Zabystrzana
a v úterý budeme tančit latinu s Radimem
těšíme se:)

dnes jsme začali opět tančit:)
09.09.2013

 dnešek patřil oficiálnímu zahájení provozu studia  a prvním
tréninkům:)
a také jsme slavili Káju a Terezku:)
vše nejlepší:)
fotky zde >>>

ZOO
08.09.2013

 prodloužili jsme si prázdniny aneb společná neděle v ZOO
děkujeme všem za dopolední pomoc:)
foto zde >>>

zdravíme Vandu
04.09.2013

a další naše tanečnice Vanda CHaloupková (mistryně ČR v parketových kompozicích), momentálně
úspěšná herečka působící v Praze Vás zdraví z Prahy a z reklamního plakátku:)

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/naroz-Anna/fotogalerie.php
http://www.tanecostrava.cz/index.php?vyber=program-tanec-ostrava-cz
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Blansko-10/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/inter/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/inter/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/zdounky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/zdounky/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Otrokovice-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Otrokovice-9/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/naroz-Kaja/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/naroz-Kaja/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/ZOO-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/ZOO-9/fotogalerie.php
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Loukov 3

Loukov

Loukov 1

sobotní svatba
04.09.2013

tak se nám postupně vdávají naši žáci :)
sobota bude svatebním dnem pro naši
tanečnici a lektorku Veroniku MAČUDOVOU
 
Veruško - blahopřejeme  heart

 

všem šťastný - nejen taneční krok:)
02.09.2013

přejeme všem našim tanečníkům šťastný krok do nové taneční sezony a samozřejmě také
do školy:)
ať se daří:)

BLAHOPŘÁNÍ
02.09.2013

dnes Kája narozeniny slaví
a my mu přejeme štěstí, lásku, zdraví
ať ho tancování s námi pořád baví
vše nejlepšííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí heart kiss cheeky

poděkování Jitce:) a CTRL F5 :)
30.08.2013

děkujeme Jitce za "nové šatičky" pro naše taneční stránečky:)
Pokud se vám stránky nezobrazují korektně, aktualizujte pomocí kombinace kláves
CTRL a F5
anebo pokud Vám něco na našich aktualizovaných www chybí, nemůžete najít apod. volejte
a pište:)
Vaše připomínky a náměty jsou vítány:)
děkujeme:)

FOTKY UŽ JSOU :) - taneční soustředění Loukov 2013 - 3. turnus - již za námi:(
30.07.2013

tak už i poslední - třetí loukovský taneční maraton je za námi
bylo vedro, ale super
děkujeme všem za vytvoření příjemné a pohodové atmosféry a
těšíme se na předmistrovské taneční soustředění ve 2. a 3.
lednovém týdnu roku 2014
přihlásit se bude možné již od začátku září:)
fotky najdete zde >>>
děkujeme za pochopení a Vám všem velké díky  a krásné léto:)

taneční soustředění Loukov 2013 - 2. turnus - již za námi
29.07.2013

 druhý turnus již za námi:(
aneb "mám nejlepší trenéry a nejlepší kamarády:)"
díky všem za každou chviličku v uplynulém týdnu, bylo to moc
prima:)
fotky zde >>>
MĚJTE SE(BE) RÁDI, CHVALTE SE(BE), BUĎTE HRDÝMI OSOBNÍMI
VÍTĚZI A PAK BUDE VŠE TAK, JAK SI BUDETE PŘÁT...

 

taneční soustředění Loukov 2013 - 1. turnus
26.07.2013

Fotky najdete ve fotogalerii >>>

 

PODZIMNÍ KURZY pro dospěláky již vypsány a plní se:)
24.07.2013

Milí kurzisté do konce tohoto týdne (tj. do 22.9. Vám všem přijdou informační emaily o
nástupních termínech, platbách a pod - děkujem za pochopení:)
čeká nás úžasný taneční podzim:)
v pondělky FLAMENKO pro začátečníky
v úterky PILATES
ve středy a čtvrtky POHODOVÉ TANEČNÍ
ve čtvrtky LATINA pro jednotlivce
v pátky MAMINKY s dětmi
přihlaš se již nyní
těšíme se :)))))))))))))))))))))))))))))))))

aktualizovaná NABÍDKA našich úžasných tanečních vystoupení:)
24.06.2013

aktualizovanou nabídku našich úžasných tanečních vystoupení na Vaše firemní akce, plesy,
večírky, svatby a jiné slavnosti najdete zde: nabídka vystoupení
vše v prvotřídní kvalitě, spolehlivě a na profi úrovni
těšíme se na Vaše objednávky:)

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Loukov-7-3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Loukov-7-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Loukov-7-2/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Loukov-7-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Loukov-7-1/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/tanec_dospeli.php#flamenco
http://www.danceostrava.cz/tanec_dospeli.php#pilates
http://www.danceostrava.cz/tanec_dospeli.php#tanecni
http://www.danceostrava.cz/tanec_dospeli.php#latina
http://www.danceostrava.cz/tanec_dospeli.php#deti
http://www.danceostrava.cz/prihlaska.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/vystoupeni/nabidka.php
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Siloni

oslavy

pepek

Hurá na
prázdniny

brno

Matěj

oslava léta aneb tradiční garden party
23.06.2013

 sobota patřila oslavám léta
také úžasným dobrotám Jolanky a Míši a ostatních kuchaříčků:)
poslechli jsme si "večerní chvilku paraplíčkové poezie"
a bylo nám moc prima
... a že nás tam bylo ...:)
fotky najdete zde >>>

oslavy:)
22.06.2013

 trošku jsme slavili:)
trošku jsme děkovali:)
trošku jsme přetáhli zavírací dobu:)
ale hlavně jsme byli spolu, bavili jsme se  a bylo nám moc dobře:)
fotky zde >>>

tento týden jsme MAKALI a loučili se s taneční sezonou:)
20.06.2013

 fotky z Pepka a pátečního závěrečného tréninku najdete zde >>>
fotky  ze sobotního maďarského gulášku zde >>>
krááááááááááááááááásnééééééééééééééé práááááááázdniny a v
září se opět těšííííííííííííímeeeeeeeeeeeeeeeeeee smiley

pozdravy ze Švýcarska
19.06.2013

 naše milá Zuzanka (tančící úspěšně za Anglii) Vám spolu s Danim
přejí krásné prázdniny

 

rozloučení se školním rokem:)
17.06.2013

 dnes jsme se loučili se školním i tanečním
rokem
děkujeme všem dětem i rodičům za vystoupení,
doprovod a hlídání
myslím, že jsme si to užili:)
blahopřejeme Sašence a Kubíkovi k ocenění
fotky zde >>>

poslední víkednové soutěže
16.06.2013

 víkend patřil posledním soutěžím před prázdninami, tentokráte v
Mariánském Údolí a Brně
a opět máme finále:)
blahopřejeme všem našim párům:)
foto zde >>>

perníčkové narozeniny:)
13.06.2013

 vše nejlepší dalšímu z blíženců Matějovi:)
narozeninové perníčky byly móóóóóc dobré:)
vše nejlepšíííííííííííííí
fotky najdete zde >>>

blahopřejeme mamince:)
12.06.2013

dostala se k  nám nádherná zpráva
naše kamarádka, vynikající tanečnice, několiknásobná  mistryně
Dánska, Evropy v latině Viktorie FRAŇOVÁ je již dvounásobnou
maminkou
máme samozřejmě velikou radost a BLAHOPŘEJEME:)
fotky zde >>>

Marta Graham
10.06.2013

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Siloni/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Siloni/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/oslava-Lea/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/oslava-Lea/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/pepek/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/pepek/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/vince/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/plakat_huraNaPrazdniny.pdf
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/cici/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/cici/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Brno-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Brno-6/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/naroz-Matej/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/naroz-Matej/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Elias/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Elias/fotogalerie.php
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maskot

Narozeniny

banner

Waršava

a zase jsme trošku slavili:)
08.06.2013

 tradiční jahodové hody jsme zažili v pátek
jen té šlehačky bylo trošku moc:)
fotky zde >>>

 

Labutí sen o duši
07.06.2013

taneční sezonu ukončily Olympijské hry!!!
05.06.2013

taneční sezona se pomalu blíží ke konci
před námi je spousta letních tanečních tréninkových soustředění,
campů, táborů
a dnes jsme se zúčastnili 6. letních olympijských her juniorů a
mládeže
studio reprezentoval v tanci náš současný nejlepší juniorský taneční
pár Martin HLAWICZKA a Tereza VODIČKOVÁ
přivážejí do Ostravy semifinále a my jim
blahopřejeme!
fotky najdete zde >>>

 
 

 

 

 

 

WARŠAVA CAMP 2013
01.06.2013

 byli jsme se vzdělávat u světových tanečních a trenérských
špiček:)
fotky zde >>>

 

 

manželé Bartuňkovi
01.06.2013

velké blahopřání našim kamarádům, bývalým tanečním "soupeřům",
mistům světa a prima lidem k životnímu jubileu
tančete dále, stojí to za to :)

 

 

Blackpool 2013
01.06.2013

 nejkrásnější, nejvíce taneční, s nejlepší atmosférou, prostě
nezapomenutelný Blackpoolský taneční festival 2013 je už opět za
námi

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/naroz-Lea/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/naroz-Lea/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/Labute.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/OH/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/OH/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/OH/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Polsko/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Polsko/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Bartunci/fotogalerie.php
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MDD

Blackpool

Novotní

Po akademii

Přáslavice

fotky zde >>>

 

pondělí 3. 6. 2013 opět manželé Novotní
01.06.2013

 v pondělí nís opět čekají standardní lekce s Janou a Lubošem
Novotnými
těšíme se:)

 

trénink po akademii:)
01.06.2013

 po akademii jsme vyprávěli a slavili
fotky zde >>>

 

MDD :)
28.05.2013

 všem dětem (a nejen tanečním:) přejeme sluníčkový dětský den:)
taneční páry slaví makací hodinou a potom mňamky pizzou:)
sraz 10.45 hod Bodyacademy, Slavíkova, Poruba - s sebou věci na
cvičení, ručník, pití, věci na mytí
a potom hurá na oběd
přežili jsme:)
fotky zde >>>

taneční soutěž Přáslavice - opět ve znamení medailí
25.05.2013

 akademie za námi ale taneční život jede dále:)
palce jsme drželi dobře aneb zlaté medaile z Přáslavic
fotky zde >>>

 

14. AKADEMIE - už je to za námi....
12.05.2013

 děkujeme všem tanečníkům za nádherné výkony
znovu všem, kteří akademii finančně podpořili
báječnému publiku
také těm, kteří kdysi tančili a přišli zase za námi - moc si toho
vážíme
budeme rádi za Vaše postřehy, názory ze včerejšího tanečního
maratonu
informace  o možnosti objednání fotografií již brzy:)
stále je možné objednávat DVD - chybí nám jen již cca 12 ks
prosíme o urychlené vrácení čistých, vypraných, usušených kostýmů v jakýchkoliv
podepsaných sáčcích kterémukoliv z lektorů
děkujeme za spolupráci

ohlasy >>>

Naši senioři
10.05.2013

taková sváteční taneční středa:)
08.05.2013

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Blackpool/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Blackpool/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Novotni/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/poAkademii/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/poAkademii/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/MDD/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/MDD/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Praslavice-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Praslavice-5/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/referenceAkademie13.php
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Zlín

hlučín

středa

Trnava

Kroměříž

Spytihněv

Pozvánka Tanec a fyzika

Nýdek

Narozeniny Zdeněk
a Klárka

Pavla

 státní svátek jsme oslavili jak jinak než tancem:)
a také hrdě hlásíme -  vstupenky na výroční akademii připraveny:)
prodáváme v kanceláři studia od pondělí 13.5.2013
přijď brzy, ať máš vstupenku a pěkné místo
fotky zde >>>

víkendová Trnava - Grand Prix Tyrnavia, WDSF
06.05.2013

 blahopřejeme Hance a Lubošovi  k "bedně" na mezinárodní soutěži
ať žijí aktivní senioři:)
fotky zde >>>

 

Kroměříž 2013
03.05.2013

 držíme palce všem v sobotu na soutěži v Kroměříži:)
a opět přivážíme diplomy, medaile, body, finále, dortíky
a samozřejmě dobrou náladu:)
fotky zde >>>

taneční sobota ve Spytihněvi
27.04.2013

 dnešní sobota opět ve znamení medailí, vítězství, finále,
semifinále
blahopřejeme a děkujeme všem párům za reprezentaci studia
fotky najdete zde >>>

Představení Tanec a fyzika
23.04.2013

 

 

 

 

 

 

29.4.2013
22.04.2013

29.4.2013 se slaví Mezinárodní den tance:)
tančete nejen tento den svým životem:) MDT

taneční sobota v Nýdku
20.04.2013

 a opět naše milé páry přivážejí další medaile a body do Ostravy
sobotní soutěž v Nýdku byla úspěšná ve ST i v LA, a to ve všech
kategoriích
všem účastníkům blahopřejeme
fotky najdete zde >>>

další narozeniny:)
19.04.2013

 a další oslavy ve studiu, tentokráte Klárka a Zdeněk
taky slavili Vašek, Klárka s Baruškou
vše nejlepšíííííííííííííííííííííí:)
maminkám velké díky za úžasné dobroty:)
fotky zde >>>

a jedny kulaté:)
19.04.2013

 blahopřejeme a přejeme vše nejlepší naší lektorce Pavle-Dádě:) k
jejímu životnímu jubileu
uživej si života a tance spolu s námi:)
fotky zde >>>

velké blahopřání:)
15.04.2013

 blahopřejeme a jsme velmi rádi, že Terezka s Martinem ve své
katagorii Junior I latina získali o víkendu vyšší třídu a jsou již "B"
supéééééééééééééééééér a držíme palce dále:)
blahopřejeme všem dalším našim párům, které reprezentovaly
studio a Ostravu ve Zlíně
fotky najdete zde >>>

taneční víkend - úspěšný:)
05.04.2013

 děkujeme všem tanečním párům, které reprezentovaly studio na
sobotní soutěži v Hlučíně
opět přivážíme spoustu finálových umístění a medailí a DĚKUJEME:)
fotky najdete zde >>>

 

Í

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/vstupenky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/vstupenky/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Trnava-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Trnava-5/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Kromeriz-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Kromeriz-5/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Spytihnev-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Spytihnev-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/plakatek_fyzika.pdf
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/MDT_2013.pdf
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Nydek-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Nydek-4/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Naroz-Zd-Kl/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Naroz-Zd-Kl/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Naroz-pavla/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Naroz-pavla/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Zlin-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Zlin-4/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Hlucin-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Hlucin-4/fotogalerie.php
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Loukov 4

závěr

senioři

JARNÍ LOUKOV - dospělí - již za námi
01.04.2013

 "aneb jak zajíc se zaječicí šli hledat sluníčko..:)"
děkujeme všem tanečním "turbáčkům" za příjemný a velmi taneční
víkend
těšíme se na další shledávání na tančírně a také v tanečních na
podzim
fotky zde >>>
ohlasy:
bylo to super, vždycky je mi mezi těmi lidmi dobře a ráda se s nimi scházím, mají úplně
jinou energii...
Louko vbyl úžasný, líbí se nám profesionalita, soustředění, koncepce, smysl pro detail,
lehkost, ženskost, obrovitánské srdce. Loukov je nádherný zážitkový pobyt a není nic
krásnějšího než protančit víkend v náručí milované osoby a ještě se u toho něco naučit a
kolem úžasní lidé... jen to moc rychle ubíhá
... ta atmosféra stojí za to! středy a loukov je pevná součást našeho živots!
... energie na celý týden...
Loukov to jsou šamanské tanečky k přivolání jara - povedlo se!
moc se nám v Loukově líbilo
byli jsme moc spokojeni s kativním prožitím víkendu
už teď je nám po Vás, Loukoě i lidičkách smutno, opět jste odvedli úžasnou práci a my
děkujeme
Loukov byl parádní, hodně tance, hodně legrace a prima atmosféra, super relax a opět
fantatická strava a nepostradatelné berušky...
Loukov byl super, zas ejsme se posunuli o pidikousínek dále, ještě jednou moc děkujeme za
všechno, přejeme Vám moc krásné léto, Vašim tanečníkům hodně krásných soutěží a
umístění a už se těšíme na podzimní lekce...

ZÁVĚREČNÁ již za námi:(
28.03.2013

 děkujeme za včerejší taneční atmosféru na naší společné
závěrečné:)
děkujeme Vám všem za krásné květiny a milé dárečky:)
děkujeme našim milým párům za taneční ukázky
děkujeme těm odvážným, kteří šli do včerejší soutěže
těšíme se na Vás na podzim (a na některé již příští týden na
soustředění:)
fotky ze závěrečné zde >>>

ohlasy:

"včera se mi to opravdu moc líbilo, také jsem Vás všechny ráda viděla a měla si čas
popovídat, atmosféra byla super"
"ještě jednou opět a zase díky za hezký večer, komorní ladění je super"
"děkujeme za pěkný včerejší večer, bylo fajn zase vidět alespoň některé členy turbo
skupiny v akci"
velmi krásně děkujeme za nádherný včerejšek, velmi jsme si to užili"
"byl to úžasný večer, moc jsme si ho užili a těšíme se na další taneční lekce s Vámi"
"užila jsem si to moc - tanec i atmosféru"
"díky za skvělou závěrečnou"
"my moc děkujeme, spánkový deficit po závěrečné je znát, ale bylo to velmi příjemné"
"děkujeme za krásný večer a další báječné středy s tancem a už se těšíme na další:)"
"byla tam moc fajn atmosféra"

velikonoční setkání porubských seniorů
26.03.2013

 jsme rádi, že naše páry dnes mohly potěšit milé babičky a děděčky
na tradičním velikonočním setkání
vystoupení se setkalo s velmi pěkným ohlasem
děkujeme Sašce a Kubíkovi, Evičce a Zdeňkovi a Andulce a Danimu
a samozřejmě rodičům, kteří děti přivezli a odvezli:)
fotky najdete zde >>>

soutěže o víkendu:)
25.03.2013

blahopřejeme Adamovi a Marušce k semifinále ST a LA v Hradci
Králové
blahopřejeme Kubíčkovi a Sašence k finále v Brně a k velkému
veřejnému blahopřání k jejich české polce a poděkování panu
trenérovi
blahopřejeme k umístění 18/31 našemu seniorskému páru Lubošovi
a Hance na mezinárodní soutěži Vienna Dance Concourse WDSF

taneční páry:)
23.03.2013

pondělí 25.3. trénink Matějček
úterý 26.3. trénink Martinů + vystoupení
Matějček
středa 27.3. trénink není + vystoupení Garáž
čtvrtek - neděle velikonořní prázdniny -
intenzidní tréninky, individuální lekce
 
JARO už přijď:)

 

velikonoční prázdniny a velikonoce
14.03.2013

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Loukov-4-dosp/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Loukov-4-dosp/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/zaver-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/zaver-3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/obec-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/obec-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Vienna/fotogalerie.php
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MČR - 10 T

Havířov

Novotní

jaro

Jarní Loukov

Brno 3

Šumperk

výuka o velikonočních prázdninách
(28.+29.3.2013) PROBÍHÁ normálně dle rozpisu
 
výuka o velikonočním pondělí NEPROBÍHÁ
 
děkujeme za pochopení

jarní Loukov - děti, junioři, mládež - už za
námi:(
09.03.2013

 tak už jsme zase doma
bylo to prima, bylo to náročné a zvládli jsme to!
"Adámek nám spinká, Štěpánek zas luští, v bonbónkovém
ohňostroji to podezdřele šustí"
fotky najdete zde >>>

ZÁVĚREČNÁ 27.3.2013 - dnes:)
08.03.2013

těšíme se na naši společnou závěrečnou ve středu 27. 3. 2013 v
19.00 hod v Garáži v Martinově
rodinní příslušníci a hosté jsou vítáni:)
jsou vítání i kurzisté z jiných tanečních škol:)
prosíme o vyzvednutí Vámi objednaných lístků ve středu a ve
čtvrtek v tanečních lekcích (vstupenky jsou číslované ke stolům)
vstupenky se dají objednat pouze do pondělí 25.3.2013!!!
bude to komorní, bude to super, bude to naše:)

Kačka - úterý 12.3.2013
05.03.2013

studio bude opět hostit naše milou Katku, a to v úterý 12.3.2013
bude probíhat výuka individuálních lekcí
normální trénink včetně pilates probíhá 18.30-20.00 jako vždy:)
těšíme se:)

obrovské blahopřání VÍCEMISTRŮM Dankovi a Kačce!!!
04.03.2013

 sobota 9.3.2013 Mistrovství ČR 10T Brno již za námi:)
blahopřejeme Danovi a Katce k úžasnému vicemistrovskému titulu
v 10T v kategorii "under 21"!!!
blahopřejeme Danovi a Katce k semifinále kategorie dospělí!!!
blahopřejeme Martinovi a Terezce k nominaci na MČR a postupu do
čtvrtfinále!!!
 a samozřejmě blahopřání všem vítězům:)
Fotky z mistrovství najdete zde >>>
také děkujeme za reprezentaci párů v Havířově v ten samý den:)
a velké blahopřání Liborovi a Klárce a Vaškovi a Páji - máme ve
studiu další "B" !!!
Fotky z Havířova najdete zde >>>
 a taky blahopřání Kubíkovi a Sašce k dnešní bedně v Brně:)
fotky z Brna najdete zde >>>
jupííííííííííííííííííííí

taneční soutěž ŠUMPERK 2013 již za námi:)
02.03.2013

 po jarních prázdninách a různých nemocech opět jely naše páry na
soutěž
blahopřejeme za všechna finálová umístění (a že jich bylo:)
fotky zde >>>

letní taneční soustředění:)
01.03.2013

letošní rok nás opět čekají 3 úžasné týdny v Loukově
první týden s Peťkou, druhý s našimi lektory a třetí s Honzíkem
samozřejmě nikde nebude chybět Jitka:)
těšíme se moc:)
prosíme Vás o doplatky záloh
poslední info přijde vždy týden před daným turnusem:)

 

pondělí 4.3.2013 paní Jana NOVOTNÁ
27.02.2013

v pondělí 4.3.2013 bude studio opět hostit vynikající trenérku paní
Janu Novotnou, individuální lekce budou probíhat od 12.00 hod -
přesný rozpis dostanou zájemci emailem nebo sms
v pondělí 4.3.2013 probíhá normální společná výuka pro taneční
páry na Matějčka 16.30-18.30 pak practise
děkujeme a těšíme se na Janu:)

Čisté nebe!
22.02.2013

zveme vás na akci Čistého nebe!
 Akce se koná ve středu 27. 2. – od 9 do 18 hodin na

Masarykově náměstí.

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Loukov-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Loukov-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/program-pozvanka.pdf
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/MCR-10T/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Havirov-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/MCR-10T/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Havirov-3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Brno-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Brno-3/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Sumperk-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Sumperk-3/fotogalerie.php
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MČR - latina

poslední

stěhování

čisté nebe

Loukov 1

Těšit se můžete na OxyBox a fotostěnu s plícemi Ostraváka 

1. OxyBox - jde o speciálně vyrobený stan (postavený na
principu horkovzdušného balónu), ve kterém se budou
nacházet čističky vzduchu. Lidé tak budou moci zažít rozdíl
mezi vzduchem venku a vyčištěným vzduchem ve stanu a
pořádně se nadechnout.

2. Fotostěna - návštěvníci budou mít také možnost fotit se
u fotostěny. Je na ní naznačeno, jak Ostrava může
vypadat v budoucnu a pevně věříme, že se tak i stane.
Všechny fotky těch, kteří se s naší fotostěnou vyfotí,
zveřejníme na Facebooku.

vystoupení a módní přehlídka
22.02.2013

 naše páry i taneční skupiny
úspěšně vystupují po období celé
plesové sezony:)
ve čtvrtek dokonce spojily tanec s
módou
foto zde:)

 

Mistrovství ČR latina již za námi
21.02.2013

 děkujeme všem našim párům za reprezentaci studia na Mistrovství
České republiky v latině
blahopřejeme Danovi a Katce za finále v kategorii "under 21"
blahopřejeme Markovi a Klárce za čtvrtfinále v hlavní kategorii
stejně jako Martinovi a Terezce v kategorii juniorů
a samozřejmě Lubošovi a Hance za seniory
a taky Vám všem, kteří jste jeli s námi a pobzbuzovali a dělali "správný rachot"
fotky najdete zde >>>

LOUKOV - 1. turnus
09.02.2013

pozdravy od nenormálních tanečních makajících šílenců všem
je dar být tady s Vámi všemi a sdílet Vaši taneční cestu
děkujeme za vše
fotky najdete zde >>>

velké PODĚKOVÁNÍ a rozloučení
04.02.2013

 v pátek jsme naposledy tančili a loučili se s naším tanečním
domovem
s láskou a vděčností děkujeme za nádherné roky, které jsme mohli
zažít, za společné radosti, starosti, slzy štěstí i trápení
děkujeme za všechny ty roky, za možnosti být s Vámi a sdílet naši
společnou taneční cestu
nesmutníme, jdeme dále, aneb slovy klasika "něco krásného končí a něco krásného začíná:)"
 fotky z pátku najdete zde >>>
velké PODĚKOVÁNÍ za pomoc při sobotním stěhování a úklidu patří
dědečkovi Rosypálkovi, panu Vodičkovi, Monice, Sárce, Páji,
Janiččce, Kubovi, Vikimu, Honzovi, Vaškovi, Davidovi, Romanovi
bez Vás bychom to fakt nezvládli
fotky ze soboty najdete zde  >>>

hola hola i druhý LOUKOV už za námi
04.02.2013

děkujeme za další nádherné loukovské dny s Vámi všemi
těšíme se v sobotu na Vás všechny na republice
fotky najdete zde >>>

poslední páteční PRACTISE
30.01.2013

v pátek nás čeká poslední practise:(
podpoříme naše pilné pracovníky, kteří s námi budou o víkendu
stěhovat a pomáhat nám
takže v pátek practise v montérkách aneb "Pat a Mat na tanečním
parketě"
17.30-19.00 practise, 19.00-20.00 Jitka (kdo bud e chtít), 20.00-
21.00 Monča
těšíme se

 

Plesová sezona pokračuje
27.01.2013

 plesová sezona pokračuje aneb taneční smršť našich párů, tentokráte v Polance
tančil se standard i latina
publikum bylo vynikající a my děkujeme za úžasnou atmosféru

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/mcr-lat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/mcr-lat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Loukov-1-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Loukov-1-1/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/posl_practise/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/patmat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/posl_practise/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/patmat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Loukov-1-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Loukov-1-2/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/vyst_Polanka/fotogalerie.php
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Novotní

MČR Stt

ples 1

Polanka

Brno 1

fotky najdete zde >>>

v sobotu mistrovství, v neděli Brno
27.01.2013

 i dnes naše páry tančily a soutěžily,
tentokráte v Brně
blahopřejeme Vaškovi a Páje a děkujeme,
že nám přivážejí medaile:)
fotky zde >>>

DK Poklad - tento týden naposledy
27.01.2013

vstupujeme do posledního týdne tančení v našem
druhém domově DK Poklad
užijte si každičký trénink a na tom posledním si vždy
něco pěkného přejte (pro Vás i pro studio:)
doufáme, že s námi budete tančit i na nových místech
(veškeré informace odcházejí během dnes emailem -
kdo nedostane, volejte:)
a hledejte spolu s námi ten nejkrásnější,
nejpohodovější, nejláskyplnější a nejsmajlíkovatější
prostor pro naše další společné tancování životem:)
děkujeme

manželé NOVOTNÍ a tančírna - pondělí 28.1.2013
21.01.2013

v pondělí 28.1.2013 se opět těšíme na návštěvu a super lekce s
manželi Novotnými
požadavky na individiduální a společné lekce prosím na 603872168
SPOLEČNÁ LEKCE 18.45-20.15 !!!
na společnou lekci prosíme dlouhé sukně, košile a kravaty:)
tančírna v pondělí 28.1.2013 se z důvodu konání semináře NEKONÁ
(můžete však přijít na společnou lekci:)
tančírna nebude ani o jarních prázdninách, tj. 4.2.2013
tančírna bude opět probíhat v pondělí 11.2.2013
přijďte tančit spolu s námi:)

první Mistrovství ČR 2013 již za námi
21.01.2013

 první Mistrovství České republiky - tentokrát ve ST tancích v
Olomouci již za námi
děkujeme órganizátorům za perfektní zvládnutí celé akce
blahopřejeme všem novým či staronovým mistrům
velké BLAHOPŘÁNÍ našemu Danovi a Katce za bronz v kategorii
"under 21", i když, dle našeho názoru, jim patřila jasná stříbrná
medaile!!!
velké BLAHOPŘÁNÍ našemu Martinovi a Terezce za skvělou premiéru na prvním Mistrovství,
kdy zůstali těsně před semifinálem - velké PODĚKOVÁNÍ jejich hlavním trenérům Danovi a
Katce a samozřejmě rodičům
také blahopřejeme k výkonu v hlavní kategorii a zároveň "smutníme" že Danovi a Katce o
jedno místo utekla účast ve 24 :(
fotky najdete zde >>>

jarní prázdniny
21.01.2013

výuka o jarních prázdninách PROBÍHÁ
dle běžného rozpisu (4.2.-8.2.2013) -
na středisku Martinů
taneční páry - pondělí trénink není,
úterý 18.00-20.00, středa není,
čtvrtek 18.00-19.30, pátek 17.30-
19.30) vše na Martinů
Tančírna o jarních prázdninách 4.2. se
nekoná
Taneční kurzy pro dospělé (středy a
čtvrtky) se o jarních prázdninách
NEKONAJÍ
Latinské rytmy o jarních prázdninách
budou PROBÍHAT (pondělí 19.30-21.00) na Martinů
Páteční maminky s dětmi o jarních prázdninách budou PROBÍHAT (9.00 a 10.00) na Martinů

plesová sezona pokračuje:)
20.01.2013

 včera po celodenním tréninku naše páry opět vystupovaly a dělaly
radost:)
byly náležitě oceněny tleskajícím a nadšeným publikem:)
další plesy a vystoupení nás čekají:)
veškerá nabídka včetně krátkých videí viz "nabídka vystoupení" na
těchto stránkách
neváhejte a kontaktujte nás, termíny se plní:)
fotky zde >>>

plesová sezona
13.01.2013

 plesová sezona začala a naše taneční páry (děti, junioři,
mládežníci, dospělí i senioři)  i taneční skupiny vystupují a tančí

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/vyst_Polanka/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/vyst_Polanka/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/Brno-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/Brno-1/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/mcr/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/mcr/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie13/vystoupeni-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie12/vystoupeni/nabidka.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/vystoupeni-1/fotogalerie.php
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ples- Frýdek

Kroměříž

Radim

nabídka skvělých vystoupení včetně videí viz "nabídka vystoupení"
přinášíme radost a pěknou podívanou divákům,jsme spolehliví,
jednáme rychle, máme profi přístup a příznivé ceny
volejte, pište, těšíme se na Vaše objednávky:)
foto z vystoupení ve Frýdku-Místku zde >>>

taneční víkend v Kroměříži
13.01.2013

 nový rok a nové soutěže jsou opět ZDE
začali jsem dnešní nedělí v Kroměříži a opět po vánocích přivážíme
do Ostravy medaile, diplomy a poháry
blahopřejeme a děkujeme všem našim párům
fotky najdete zde >>>

v úterý jsme hostili Katku a Radima
13.01.2013

 v úterý 15.1. byli opět Katka a Radim ve studiu
španělsko, vějíře, toreadoři, býci a pod:)
fotky najdete zde >>>

 

Mladá Fronta dnes - pátek 11. 1.
11.01.2013

plesová sezona v plném proudu - čtěte MF dnes:)
přijďte si zopakovat, "namakat" Vaše taneční figury,  a také se
něco přiučit od našich soutěžních tanečních párů do naší
pravidelné pondělní tančírny:)
držíme palce všem na nedělní soutěži v Kroměříži:)

tradiční předmistrovské soustředění Loukov 2013
03.01.2013

dnešním dnem vyhlašujeme
STOP stav na 2. turnus
přemistrovského Loukova:)
pár volných míst je ještě v
1. turnusu - přihlaš se co
nejdříve
prosíme o úhrady dle
podmínek do 10.1.2013 -
jinak bude Vaše místo
nabídnuto náhradníkům :)
děkujeme za pochopení a těšíme se:)

PRIO - leden 2013
02.01.2013

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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http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/radim-1/fotogalerie.php
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