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Archív novinek 2014
Martin CHODÚR, ELIS a Taneční studio
31.12.2014

 máme za sebou první taneční zkušenost s natáčením klipu!
účinkují Martin Chodúr, Elis a naši tanečníci
fotky z natáčení  zde >>>

 

mějte se moc rádi, pohodově a hezky
11.12.2014

krásné, veselé, poklidné, rodinné, plné příjemných překvapení - takové svátky Vám
přejeme my všichni lektoři z Tanečního studia
těšíme se už příšít týden - s dětmi i dospělý:)
výuka začíná v pondělí 5.1.2015

Vystoupení pro seniory
02.12.2014

 ve čtvrtek 27.11.2014 jsme tančili Čivavu
a Pomádu našim milým porubským
seniorům
fotky zde >>>

MS Mládeže ve SST v Kišiněvě
14.10.2014

Ve dnech
11.-12.10.2014 se
konalo Mistrovství
světa mládeže ve standardu, kde porotoval
Karel BANK.

 

 

International 2014 - Londýn
12.10.2014

 62. ročník jedné z nejprestižnějších mezinárodních soutěží je za
námi

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

Elis Mraz & Martin Chodúr - Unfaithful ManElis Mraz & Martin Chodúr - Unfaithful Man

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

září 2021

Po Út St Čt Pá So Ne

    1 2 3 4 5
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<<< >>>

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/elis/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie13/elis/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/seniori-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/seniori-11/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/
https://www.youtube.com/watch?v=SrUllkdINfE
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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Porubske_slavnosti_babiho_leta_2014

všechny taneční špičky amatérského i profesionálního tancování ve
standardu a v latině se opět sjely do Londýna
bylo velkým zážitkem být opět u toho a samozřejmě jsme sbírali
zkušenosti s našimi páry na mezinárodním tanečním poli
fotky najdete zde >>>

dnes slaví DITUŠKA
30.09.2014

posíláme pozdravy, pusinky a objetí naší úžasné žačce, kamarádce, lektorce, vynikající
tanečnici Ditušce Drábkové k dnešním narozeninám do Španělska
Dituško, užij si nejen dnešní den
máme Tě rádi heart

velký úspěch a veká gratulace
12.09.2014

 blahopřejeme naší bývalé lektorce, úžasné tanečnici,
choreografce a pedagožce Andrejce LAMEŠOVÉ-OPAVSKÉ k získání
prestižního ocenění "Herald Angel" na skotském Edinburgh Festival
Fringe 2014 v srpnu
po získání letošního ocenění "Tanečnice roku" v ČR je to další velký
úspěch této ostravské rodačky, momentáílně žijící a tančící v Praze
v listopadu se budeme na Andrejku těšit v tanečním představení,
se kterým zavítá do Ostravy - budeme vás včas informovat:)
ANDREJKO BLAHOPŘEJEME heart

léto již končí, ale tanec opět začíná:)
28.08.2014

léto končí, ale tanec v tanečním studiu
zase začíná:)
samozřejmě pro taneční páry soutěže dle
plánu čsts:)
 
od října 2014 nová taneční přípravka pro
děti 4-5,5 let - stále přijímáme přihlášky
 od října 2014 začínají veškeré taneční
kurzy pro dospělou veřejnost (pohodové
taneční, latinské rytmy, flamenko, pilates,
dopolední tanečky) - stále se můžete
hlásit :)
 
veškeré info na 603872168,
info@danceostrava.cz
 
těšíme se na Vás - přijďte a tančete s
námi, stojí to za to!

 

BLAHOPŘEJEME Růžence a Štěpánkovi KUNSTÝŘOVÝM
13.06.2014

 svatba byla náááááádhernáááááááááááá smiley
blahopřejeme a s láskou
fotky zde >>>

 

úspěšný víkend a nová třída:)
02.06.2014

 blahopřejeme Adamovi a Marušce
víkend byl ve znamení získání vyšší třídy, a t v obou kategoriích
tanců
vítáme nové "B" v latině a standardu:)
fotky najdete zde >>>

Mezinárodní den dětí
31.05.2014

Všem "našim" úžasným tanečním dětem vše nejlepší k jejich svátku 
smiley

 

pondělní TANČÍRNA - pro všechny:) - poslední v tomto šk. roce:)
29.03.2014

všem příznivcům a milovníkům společenského tance:)
Tančírna je prodloužena a tančí se 2 celé hodiny (zpravidla v
sudé týdny začínáme ST a v liché týdny začínáme LA :)
tančíme vždy hodinu a hodinu, a to od 18.00-20.00 hod
další termín tančírny 23.6.2014
Tančíme v příjemném prostředí společenského sálu Domov pro
seniory "Slunečnice" v Porubě
Cena zůstává nezměněna :) - platí se za vstup a osobu
Tančíme v tréninkovém a pohodlném oblečení:)
Přijďte k nám a podpořte tanec v Ostravě!

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/inter/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/inter/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/prihlaska.php
mailto:info@danceostrava.cz
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/svatbaSaR/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/svatbaSaR/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Neratovice-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Neratovice-6/fotogalerie.php


25.09.21 18:10 Taneční studio Ostrava

danceostrava.k2.cz/archiv2014.php 3/10

Přihlášky viz Tančírna
Těšíme se na Vás

vynikající úspěch DANCE STUDIA
21.12.2014

dovolujeme si Vám s hrdostí oznámit, že jsme na Galavečeru
Crystal Cupu byli oceněni nádherným stříbrným místem za
celorčoní výsledky na tanečních soutěžích Moravskoslezské divize
DANCE STUDIO STŘÍBRNÉ
jsme šťastni, že ve velké konkurenci všech ostatních tanečních
klubů se nám podařilo získat tak vysoké hodnocení
velké poděkování patří Vám všem tanečníci Dance studia, kteří jste celý rok jezdili a sbírali
body a Vám všem milí rodiče, kteří jste je doprovázeli a drželi jim palce
děkujeme

loučení s koncem tanečního roku
19.12.2014

 tento týden jsme se loučili i s koncem tanečního roku
fotky najdete zde >>>

taneční přípravka 4,5-5,5 let
10.12.2014

máme pár volných místeček ve smíšené taneční přípravce pro 4,5 - 5,5 leté děti
neváhejte a volejte 603872168 nebo pište info@danceostrava.cz
těšíme se:)

Pavel s Klárkou mají zlato
25.11.2014

Pavel Grepl s Klárkou Silonovou přivezli ze své první společné soutěže ve
standardu zlaté medaile!

 
Gratulujeme! smiley

vzpomínáme
31.10.2014

dnes večer jsme ve Svinově zapálili svíčku úžasné ženě, díky níž je Taneční studio, neb jsme
u ní "tanečně" vyrostli
vzpomínáme na paní Jarušku Calábkovou - Kája, Monika, Pavla, Pavlína, Lea

podzimní taneční Loukov už za námi...
27.10.2014

 oblíbené taneční soustředění již za námi:
děkujeme všem "strašidelným" účastníkům:)
fotky najdete zde >>>

MOVE FEST OSTRAVA
27.10.2014

Milí taneční nadšenci a profíci,

dovolujeme si Vás pozvat na Ostravskou taneční událost sezóny: MOVE fest Ostrava, který se koná
ve dnech 10.-15.11.2014

Čekají nás pečlivě vybraná představení oceněná například na české taneční platformě (Korekce,
Jezdci), na hudebních festivalech (Harlequin) a nebo prověřená publikem (Loser(s), FAiTH).

 Na workshopech se s Andreou Opavskou můžete naučit repertoár z Jezdců a nebo si se Stano
Dobákem ozkoušet SruperNaturals.

 Na přednáškách si uděláte přehled, kam se obrátit a jak přežít jako freelancer, nebo kam vyjet na
stáž. A taky si dáme skleničku nebo dvě na párty.

Více informací naleznete na těchto odkazech:
www.moveostrava.cz
www.facebook.com/moveostrava

3. ročník Smajlíka za námi:) a možnost objednání fotek
20.10.2014

 3. ročník je za námi:)
Děkujeme všem párům, které přijeli a na poslední chvíli se neodhlásily
Děkujeme všem divákům:)
Děkujeme odborné porotě, štábu,"dýdžejům", moderátorům
Děkujeme všem našim párům, že opět vzorně reprezentovali studio
Obrovský obdiv patří našim hobbíčkům, kteří mají první soutěž v životě za sebou a zvládli
jste to všichni na 1 !
 Děkujeme našim milým sponzorům a dárcům všech úžasných cen,které jsme dnes rozdali

http://danceostrava.k2.cz/prihlaska_tancirna.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/ligaMSD-2014.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/besdiky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/besdiky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Loukov-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Loukov-11/fotogalerie.php
http://www.moveostrava.cz/
http://www.facebook.com/moveostrava
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Konkurz

a to nejlepší nakonec:) -
Největší poděkování patří
všem našim úžasným rodičům
a jejich dětem, - udělali jste
obrovský kus práce  - a s
ÚSMĚVEM - díky že Vás
máme!:)
fotky najdete zde >>>
fotky pana Klapucha zde >>>
fotky pana Láryše zde >>>
Fotky Jana Palidera si můžete objednat zde >>>

Bronz z Hradce Králové
14.10.2014

 o víkendu naše páry reprezentovaly studio na soutěžích v
Nezamyslicích a Hradci Králové
z Hradce si Kubík se Sašenkou přivezli bronzové medaile
Gratulujeme!
Fotky z Hradce si můžete prohlédnou zde >>>
 

jen tak - pro připomenutí :-)
12.10.2014

Dancing With Feet

Honza a Dancing with the Stars
04.10.2014

 Ján Kliment opět boduje v polské verzi "Dancing with the Stars"
Honzo díky za úspěšnou propagaci českého tance v zahraničí a
držíme palce do dalších kol:)
fotky najdete zde >>>

světové tancování v Ostravě - už za námi
27.09.2014

 Blahopřejeme Mistrům pro rok 2014 a děkujeme za skvělé výkony
všem tanečníkům, děkujeme organizátorům a všem divákům za
super nedělní atmosféru
fotky najdete zde >>>
www.czechdanceopen.com

15. výroční taneční Akademie - už zase za námi:(
29.04.2014

 děkujeme Vám všem - dětem, rodičům, fandům, hostům a
samozřejmě všem našim lektorům
děkujeme skvělému publiku  - opět jste vytvořili neopakovatelnou
atmosféru
ještě jednou velké poděkování VÁM VŠEM a do diáře si poznačte
termín 19.5.2015 :)
Fotky si můžete prohlédnout zde >>>

 
 
Ohlasy >>>

maminky s dětmi
29.03.2014

 v pátky opět tančí maninky s dětmi smiley
tančíme od 9.30 -10.30 - SVČ Martinů
těšíme se smiley

 

 

MS Deník píše o Smajlíkovi
15.12.2014

blahopřání našim trenérům:)
15.12.2014

blahopřejeme a jsme pyšní na naše trenéry, kteří se neustále vzdělávají:)
blahopřejeme Kájovi k úspěšnému zakončení trenérského studia a získání "Trenéra 2. třídy"
blahopřejeme Danovi k úspěšnému zvládnutí zkoušek a získání "Trenéra 3. třídy"
blahopřejeme Pavle a Lei k získání dalšího z řad osvědčení, nyní  "Pedagog volného času"
jsme rádi, že Vás můžeme vyučovat KVALITNĚ:)

podporujeme Tanec:)
11.12.2014

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Smajlik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Smajlik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Smajlik/fotogalerie.php#klapuch
https://www.flickr.com/photos/124521049@N07/sets/72157649532770915/
http://www.photohighway.cz/soutez-o-zluteho-smajlika-2014
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Hradec-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Hradec-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/stars/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/stars/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/open/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/open/fotogalerie.php
http://www.czechdanceopen.com/
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceAkademie14.php
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 podporujeme Tanec nejen tím, že ho s láskou vyučujeme:)
podporujeme  Tanec i v jiných školách, studiích, u našich přátel

Když tančím, nemohu nenávidět
17.09.2014

"Když tančím, nesoudím, nemohu nenávidět, nemohu sebe oddělit od
života. Mohu být jen šťastný a plný života. To je důvod, proč
tančím."   Hans Bos
zajímavý článek od Kateřiny Vrtělové na serveru Psychologie.cz >>>
 

NOVÍ ZÁJEMCI O TANEC velcí i malí:) - KONKURZ již za námi:)
16.09.2014

 děkujeme všem za účast na našem konkurzu, jsme rádi, že jste za
námi přišli:)
všem "dospělákům", kteří máte zájem o naše podzimní kurzy -
neváhejte nás také kontaktovat na výše uvedeném emailu
na podzim 2014 otevíráme novou taneční přípravku, počet míst
je omezen, kontaktujte nás prosíme na výše uvedeném emailu -
pro děti 4 - 5,5 let, veškeré důležité info Vám zašleme:)
a všem, co konkurz nestihli - volejte nebo pište sms 603872168
těšíme se na společné taneční kroky:)

taneční víkend aneb soutěž ČSTS
26.10.2014

 Taneční studio má za sebou úspěšný taneční víkend
tentokrát jsme tančili v Uherském Hradišti
přivážíme finále ve ST-C, ve ST-B, v LA-B a samozřejmě další
taneční zkušenosti
děkujeme párům za reprezentaci, rodičům za starostlivost a
trenérům za práci
fotky najdete zde >>>

PF 2015
02.01.2015

Mikuláš 2014
05.12.2014

 jsme rádi, že v celém týdnu 1. - 5.12.2014 nás ve studiu řádili
Mikulášové, Andílci a Čertíci:),a že nám nikoho neodnesli:)
fotky již zde >>>

úterní narozeninový trénink s Kamčou
18.11.2014

 dnes jsme zase pořádně makali a potili se
a také jsme přáli Kamči
ať nám dlouho žiješ a vládneš Paní:D
fotky najdete zde >>>

 
 

Kuba se Sašenkou 3x na bedně!!!
08.11.2014

 dnes přivezli Kuba se Sašenkou ze soutěže v Rapotíně 3x medaile
v kategorii jun II C - stt.- bronz, jun II C - lat. -  bronz

 a jun II - lat  - stříbro
Blahopřejeme! :-)
fotky najdete zde >>>

smajlíkový trénink a smajlíkové perníčky už za námi
07.11.2014

 děkujeme Kamči za téměř dvouhodinové  makací a posilovací
šílenství
čerstvé perníčky pro každého účastníka našeho Smajlíčka
připraveny:)
děkujeme Nelči za úžasné těsto i obrovskou pomoc a také Andulce,
Páji, Danimu, Vaškovi a Terezce
fotky zde >>>

10 důvodů proč mít rád tanec
02.11.2014

http://psychologie.cz/kdyz-tancim-nemohu-nenavidet/
mailto:info@danceostrava.cz
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Hradiste-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Hradiste-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/mikulas/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/mikulas/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/kami/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/kami/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Rapotin-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Rapotin-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/posil-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/posil-11/fotogalerie.php
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babí léto

Kája

naše nejmenší taneční děti
31.10.2014

 představujeme Vám naše nejmenší taneční děti, které tančí ve
čtvrtky a v pátky
jsme rádi, že můžeme být na začátku jejich taneční cesty:)
fotky najdete zde >>>

taneční víkend
31.10.2014

 přivážíme finále i medaile ze sobotních i nedělních soutěží
fotky najdete zde >>>

 

sobota 20.9.2014 - soutěž již za námi:)
20.09.2014

 dnes jsme drželi palce všem našim párům, které reprezentují
Ostravu a studio v Otrokovicích
a přivezli jsme bednu:)
fotky najdete zde >>>
úspěšnou a pohodovou sezonu Vám všem laugh

Taneční studio a taneční vystoupení v Porubě
10.09.2014

 děkujeme za Vaši podporu na dnešním Porubském babím létě:)
děkujeme Čivavkám a Pomádkám za vystoupení:)
děkujeme Lucince, Barušce, Andulce, Vítkovi, Matýskovi a Danimu
za vystoupení:)
byli jste supééééééééééééééééér
a samozřejmě poděkování těm, co nám přišli pomáhat a všem
rodičům:)
fotky zde >>>
Ohlasy >>>

ať žije Kája:)
09.09.2014

 první pohybová průprava patřila oslavám:)
ať žije Kája:)
fotky a video najdete zde >>>

v pondělí 8. 9. 2014 ZAČÍNÁME:)
06.09.2014

v pondělí 8. 9. 2014 začíná výuka v Tanečním studiu pro všechny stávající žáky:)
A s radostí hlásíme, že Studio je uklizeno,připraveno, vyzdobeno :)
Děkujeme za pomoc lektorce Pavle, tanečníkům Kačce, Dankovi, Honzíkovi
Kroužkobraní v Avionu za námi:) Děkujeme za sobotní pomoc v
Avionu lektorce Pavle, tanečnicím Rebečcce, Kristínce, Nelči,
Terezce, Barušce:), děkujeme za nedělní pomoc Páji, Janičce,
Marušce, Andulce, Terezce, Kubíkovi a samozřejmě našim
nejmenším tanečníkům Peťovi, Vendulce, Matějovi, Barušce,
Štěpánkovi, Nelči, Vítkovi, Lucince a malému milému Bertíkovi:)
fotky najdete zde >>>
v úterý 9.9. slavíme na tréninku s Kájou:)
těšíme se na Vás smiley

ať žije Kája:)
01.09.2014

Vše nejlepší Kájovi k dnešním narozeninám přejí lektoři
a tanečníci

 
Užij si to cheeky

 

taneční Loukovy - už zase a námi:(
02.08.2014

 1. turnus - děkujeme všem za nezapomenutelnou, hravou,
tvořivou a makací náladu po celý společný čas

http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/Reflex2014.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/pripr-10/fotogalerie.php
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http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/tesin-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/tesin-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Otrokovice-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Otrokovice-9/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/babi-leto/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/babi-leto/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/naroz-Kaja/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/naroz-Kaja/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/krouzkobrani/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/krouzkobrani/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/Loukov-7-1/fotogalerie.php
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Loukov 7

Sokoli

Loukov 2

Matěj

Lea

hrad

tábor

Janka

"KDYBYCH ŠEL SPÁT DŘÍV, TAK BYCH DÉLE SPAL..."
všechny fotky najdete zde >>>

Ohlasy >>>
 2.turnus - děkujeme Vám všem za to,
co jste spolu s námi - a hlavně Vy
vytvořili - jeli jsme na MAX:)
všechny fotky najdete zde >>>

Polovina prázdnin za námi
01.08.2014

Přejeme Vám krásnou druhou polovinu prázdnin a těšíme se na podzim

 

Vaši lektoři

 

 

 

 

 

další OSLAVY:)
18.06.2014

 včera jsme zase trošku slavili:)
ať žije blíženec MATĚJ - vše nejlepší:)
fotky najdete zde >>>

 

100 let založení Sokola Plesná
12.06.2014

K příležitosti výročí 100 let založení Sokola Plesná Vás zveme na
SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE
 v sobotu 14. června 2014
na akci jsme vystupovali - fotky najdete zde >>>

 

po roce opět JAHODY:) - už nejsou...
10.06.2014

 děkuji všem za milé blahopřání a krásné kytičky
těším se na jahodové šílenství zase za rok:)
fotky najdete zde >>>

 

Naše výroční taneční Akademie v TV:)
31.05.2014

část našeho výročního  tanečního svátku v TV:)
podívejte se na zprávy cca od 4:20 min
reportáž zde >>>

páteční vystoupení na Hradě již za námi
30.05.2014

 dnes jsme tančili na Hradě, ale i na tréninku na Janáčkové
konzervatoři:)
a tak spolu s Elis na podiu:)
bylo to super
fotky najdete zde >>>

naši tanečníci v Čechách:)
26.05.2014

 úspěšný víkend pro Adama a Marušku:)
z českého Tábora přivážejí stříbrné medaile ze STANDARDU i z
LATINY
blahopřejeme:)
pár fotek zde >>>

BLAHOPŘÁNÍ
08.05.2014

 dnes slaví narozeniny naše milá lektorka Janka
vše nejlepší:)
fotky najdete zde >>>

 

Lekce s manželi Novotnými
06.05.2014

 v pondělí 5. května opět probíhaly lekce s manželi Novotnými
fotky si můžete prohlédnou zde >>>

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/Loukov-7-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Loukov-7-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/Loukov-7-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Loukov-7-2/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/naroz-Matej/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/naroz-Matej/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/img/reference/jine/Sokol-Plesna.pdf
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/Sokoli/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Sokoli/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/naroz-Lea/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/naroz-Lea/fotogalerie.php
http://www.tvpohoda.cz/zpravodajstvi/2156/
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/hrad/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/hrad/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/Tabor-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Tabor-5/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/naroz-Jana/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/naroz-Jana/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/Novotni-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Novotni-5/fotogalerie.php
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Hlučín

závěr

Kladno

Novotni

DO- malí

Kroměříž

Narozeniny

kondice

DO

 

poděkování rodičům
25.04.2014

 děkujeme Vám všem za včerejší hojnou
účast na tréninku našich nejmenších
užili jste si to (vagónky:)
fotky najdete zde >>>

Mezinárodní den tance
25.04.2014

Oslavte Den tance spolu s námi:)

Soutěžní víkend
23.04.2014

 Minulý víkend naše páry reprezentovaly Dance studio na soutěžích
v Kroměříži, Českých Budějovicích a Blansku
Kubík se Sašenkou si vytančili bronz v Kroměříži a Adam s
Maruškou 2x zlato v Českých Budějovicích
Gratulujeme smiley

Oslava narozenin
17.04.2014

 ve středu jsme slavili narozeniny Vladka, Vaška, Barušky a Klárky
Gratulujeme
pár fotek najdete zde >>>

 
 

Kondiční trénink
16.04.2014

 V úterý pravidelně trénujeme kondici
Nové fotky z tréninku s Kamčou si můžete prohlédnout zde >>>

 

 

Hlučínská lilie
15.04.2014

 V sobotu 12. dubna naše páry úspěšně reprezentovaly Dance
studio na soutěži v Hlučíně
Děkujeme Kubíkovi a Sašence, Adamovi s Maruškou, Tomášovi s
Leou, Vaškovi s Pájou a Liborovi s Klárkou
Pár fotek najdete zde >>>
další fotky od pana Pavla Domese již taky ve fotogalerii, děkujeme 

smiley

poděkování VÁM VŠEM :)
10.04.2014

 děkujeme Vám všem - milí kurzisté - za skvělou atmosféru na
včerejší  společné závěrečné a Vaši přízeň, které si velmi vážíme
byli jste naprosto ÚŽASNÍ!
děkujeme za nádherné květy a dárky
přejeme Vám vše dobré a těšíme se, doufáme, na podzim
fotky najdete zde >>>

Dny otevřených dveří - už za námi:)
08.04.2014

Děkujeme za vaši hojnou účast a povzbuzování:)
pro ty, co jste to nestihli, informace Vám rádi podáme na:

 e-mail: info@danceostrava.cz
 

 
Fotky  si můžete prohlédnout zde >>>

Další medaile z Kladna
08.04.2014

 Adam s Maruškou přivezli v neděli další medaile, tentokrát stříbro
a bronz ze soutěže v Kladně.
Moc gratulujeme smiley

 

 

Ř

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/Novotni-5/fotogalerie.php
http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/DO-mali/fotogalerie.php
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http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie14/Hlucin-4/fotogalerie.php
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Novotná

MČR 10 T

MČR - latina

Řeč duše

Pardubice

Janovice

Chvaletice

všb

Hlinsko

derniéra představení Řeč duše
07.04.2014

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na derniéru představení zdravých a
handicapovaných umělců ŘEČ duše

Přijďte shlédnout poetickou divadelní koláž o lidských citech a snech, o našich
bojích, o úžasu, pokoře, o lásce k životu a o vděčnosti.

24. dubna 2014
 Divadlo loutek Ostrava

 začátek v 18 hodin

 

Lekce s paní Janou Novotnou
06.04.2014

V pondělí 7. dubna opět proběhly lekce s lektorkou Janou
Novotnou
Fotky si můžete prohlédnout zde >>>

 

Kubík se Sašenkou přivezli stříbro
31.03.2014

 Kubík se Sašenkou o víkendu sbírali zkušenosti na soutěžích ve
Vyškově a Pardubicích.
Z Pardubic si přivezli své první medaile v kategorii C a to stříbrné.
Gratulujeme smiley
Fotky najdete zde >>>

poděkování a blahopřání MČR 10T Olomouc
22.03.2014

 děkujeme Martinovi a Terezce a Kubíčkovi a Sašence za
reprezentaci Ostravy a studia na MČR v 10 tancích v Olomouci
jsme rádi, že můžete postupně sbírat taneční zkušenosti na
nejvyšší soutěži v ČR
blahopřejeme k semifinálovému umístění našim Dankovi a Kačce,
které získali  v obrovské konkurenci ostatních párů
blahopřejeme novým Mistrům pro rok 2014
Fotky najdete zde >>>

Další zlato z Uhlířských Janovic
19.03.2014

 v sobotu 15. března Adam s Maruškou vybojovali další zlaté
medaile tentokrát v Uhlířských Janovicíh
Blahopřejeme! smiley
fotky najdete zde >>>

Zlaté medaile z Chvaletic
12.03.2014

 Adam s Maruškou přivezli další zlaté medaile, tentokrát ze soutěže
ve Chvaleticích
Blahopřejeme smiley
fotky zde >>>

plesová sezona v plném proudu
16.02.2014

 plesová sezona je v plném proudu a nejen naše páry vystupují na
společenských plesech
Vicemistrovská formace vystoupovala na prestiřním plese na VŠB v
Porubě tuto sobotu
foto zde >>>

zlatý víkend:)
10.02.2014

 Adam s Maruškou z víkendu z Čech přivážejí 2 zlaté medaile
blahopřejeme k úspěšnému startu v nové vyšší třídě:)

 

Mistrovství ČR latina - 25. 1. 2014 Hodonín - již za námi
20.01.2014

 Mistrovství ČR latina již za námi
Blahopřejeme všem novým mistrům:)
Děkujeme našim párům za reprezentaci Dance studia, přivážíme do
Ostravy dvě čtvrtfinále a jedno semifinále:)
děkujeme také našim fandícím:)
fotky zde >>>

a opět za námi úspěšný víkend:)
13.01.2014

v neděli jsme z Kroměříže přivezli 2 zlaté medaile!!! a celkem 4 finálové umístění
jupí
blahopřejem Klárce a Štěpánkovi, Andulce a Dankovi, Sašence a Kubíčkovi

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie14/novotna-4/fotogalerie.php
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ples- Frýdek

Smajlík

Honzík v akci
06.01.2014

 dnes bylo prima s Honzou
fotky zde >>>

 

blahopřání našim seniorům:)
05.01.2014

jsme rádi a zároveň potěšeni, že náš seniorský taneční pár Eliška a
Vladek OCHODKOVI začal svou soutěžní kariéru letos velmi úspěšně:)
mezinárodní taneční soutěž v Rakousku o tomto víkendu - v sobotu
semifinále a dnes finále
BLAHOPŘEJEME:)
možná výzva pro další naše skvělé účastníky z tanečních kurzů -
nechcete následovat Elišku s Vladkem:)

smajlíček
02.01.2014

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

 

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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