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Crysta

ME

besídka

ME

Archív novinek 2016
PODĚKOVÁNÍ
30.12.2016

děkujeme Vám všem, že tančíte s námi a budete i v novém roce:)
aneb VESELÝM tanečním krokem či skokem DO ROKU 2017:)
přejeme Vám všem pevné ZDRAVÍ, ohebné tělo a mysl:), spoustu
LÁSKY a láskyplných objetí, pohodu a ÚSMĚV na rtech
těšíme se na Vás opět v lednu 2017:)
ZAČÍNÁME ve středu 4. 1. 2017 (někteří z nás ovšem trénují pořád -
Mistrovství ČR se blíííííííííížíííííííííííííííí)
Vaši lektoři

Mistrovství Evropy 2017 - taneční trénink
29.12.2016

 ME 2017 se blíží
další trénink máme za sebou
foto najdete zde >>>

Krásné vánoce
24.12.2016

poslední besídky
22.12.2016

 dnes jsme si dávali dárečky a přáli na posledních besídkách tohoto
roku
vše nej nej nej i Vám všem:)
fotky najdete zde >>>

Mistrovství Evropy 2017
19.12.2016

 opět další trénink za námi aneb i neděle byla taneční
fotky najdete zde >>>

Crystal Cup 2016
18.12.2016

 v sobotu děti soutěžily na poslední taneční soutěži tohoto roku
a opět přivážejí medaile:)
Kuba a Saška - 1. místo a zlatá medaile ST-třída B
Matěj a Emma, Matěj a Barča - finále ST
Vítek a Lucka, Matěj a Barča - finále LA
Kryštof a Lucka - finále LA
Dane a Lea - finále ST
Matěj a Barča - finále ST a finále LA
všem párům velmi děkujeme za celoroční vzornou reprezentaci studia a přejeme hodně
chuti do dalšího tanečního roku 2017

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/img/reference/jine/PF_2017.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/ME6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/ME6/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/besidka/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/besidka/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/ME5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/ME5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Crystal/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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Vystoupení

20

Dance beat

závěr

závěr

Mikuláš

fotky najdete zde >>>

Vystoupení Dvacítek
16.12.2016

 dnes jsme tančily na vánočním setkání rodičů v Korunce
a dívky si to pořádně užily:)
fotky najdete zde >>>

Vystoupení Dance Beat
15.12.2016

 dnes se dívky představily na profesionální scéně Cooltoouru, s
profi světly, mezi profi i amatérskými tanečnicemi a tanečníky
aneb Dance Beat opět na scéně
děkujeme za vystoupení a pár fotek najdete zde >>>

Středeční Závěrečné pohodových tanečních
15.12.2016

 děkujeme, že jste s námi byli:)
děkujeme za voňavé dárky:)
děkujeme za "růžový" tanec
krásné svátky a v lednu se opět společně potíme - těšíme se na to:)
fotky najdete zde >>>

co nás čeká ve ZLATÉM TÝDNU
10.12.2016

TANEČNÍ ŠKOLA
 
neděle 18.12. tým Mistrovství Evropy - 18.00-
19.30 trénink Martinů
jedeééééééééééméééééééééé, makááááááme,
tančíííííme smiley

plesová a večírková sezona
09.12.2016

 v pátek 9.12. jsme
opět vystupovali a
užívali si to, tentokráte
v hotelu Imperial
Ostrava
pár fotek najdete zde 
>>>

TANEČNÍ KURZY - závěrečná 2016
08.12.2016

 milí kurzisté
děkujeme za dnešní nádherný večer, milé dárečky a nápadité
vizitky
jsme rádi, že jste s námi a těšíme se opět v lednu:)
fotky najdete zde >>>

MIKULÁŠ a VÁNOCE ve Studiu:)
03.12.2016

 naše oblíbené Miklulášské nadílky jsou již za námi
fotky pondělí - čtvrtek najdete zde >>>
fotky z pátku najdete zde >>>

Video ze Smajlíka od pana Láryše
29.11.2016

Mezinárodní taneční víkend:)
28.11.2016

Polsko - Zawierce 2017
Dan a Emča finále ST
blahopřejeméééééééééééééé

Medaile z Bakova nad Jizerou

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Crystal/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/korunka/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/korunka/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/beat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/beat/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/zaver-14/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/zaver-14/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/img/reference/jine/Billboard_ME2017-1.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/img/reference/jine/Radnice-ME.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/vystoupeni-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/vystoupeni-12/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/zaver-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/zaver-12/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/mikulas/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/mikulas/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/mikulas2/fotogalerie.php
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Bakov

Mrazík

WiGYm

smajlík

senior ples

ples

28.11.2016

Hedy a Fredy přivezli o víkendu medaile ze soutěže v Bakově nad JIzerou
blahopřejeme :-)

plesová sezona již ZAČALA:)
26.11.2016

 plesová sezona již začala
děkujeme Kubovi a Sašce, Vítkovi a Lucce, Matymu a Emči za
vystoupení na 10. jubilejním plesu seniorů
potlesk byl velký:)
fotky najdete zde >>>

PLESOVÁ SEZÓNA 2017 a taneční vystoupení
24.11.2016

 pro Vaše plesy, firemní večírky, oslavy a společenské akce
nabízíme kvalitní taneční vystoupení tanečních párů (standardní a
latinskoamerické tance) 
nabízíme společné taneční choreografie
ÚŽASNÉ tématické vystoupení na Váš ples či večírek "Mrazík" -
stříbrná choreografie z Mistrovství ČR 2016
aktuální taneční videa viz  nabídka vystoupení

 
nabízíme také indiviudální lekce ST a LA - pro zdokonalení Vašeho
pohybu na tanečním parketu:)
přijďte a tančete s námi, stojí to za to:! smiley

 
 fotky z vystoupení na plese Wichterleho gymnázia najdete zde >>>

 
 fotky z vystoupení na plese v
Michálkovicích najdete zde >>>

Mistrovství ČR 2017 před námi
24.11.2016

aneb tradiční loukovské taneční soustředění před námi

Loukov 2017 - 8.-12.2.2017

Podrobné informace najdete zde >>>

Přihlásit se můžete online zde >>>

SMAJLÍK 2016 - DĚKUJEME
22.11.2016

děkujeme MS kraji za poskytnutí dotace na taneční soutěž
děkujeme tomu nejlepšímu smajlíkovskému týmu na světě složeného z
rodičů aktivních, rodičů aktivních dříve, tanečníků nynějších i tanečníků
bývalých a všech našich fandů
jsme pyšní na nás všechny a jsme rádi, že Vás máme:)
děkujeme také všem párům, které za námi přijeli a soutěž si spolu s námi
užívali
dělali jsme ji především pro Vás - taneční páry
znovu děkujeme všem našim sponzorům a dárcům
a přejeme Vám, aby Vám smajlíkovská nálada vydržela minimálně do vánoc:)
Vaši ostravští smajlíci smiley
fotky stále přidáváme a najdete zde >>>
 
Fotky (na které máme souhas na zveřejnění) pana Jaroslava Kubíka
najdete zde >>>
www.foto-kubik.cz
ostatní možnosti si domluvte přímo s panem fotografem
 
Fotky Jana Palidera najdete zde >>>
 
Pozvánka na Smajlíka v reportáži televize Pohoda (od 1:34) najdete zde >>>
 
Reportáž ze Smajlíka televize Relax (0:55-3:35) najdete zde >>>
 
MS Deník píše o Smajlíkovi - 19.11.2016 >>>
 
Ohlasy >>>

 

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/ples-sen/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/ples-sen/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/nabidka.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/ples-WiGym/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ples-WiGym/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/ples-Michalkovice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ples-Michalkovice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/loukov2017.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/Loukov_jaro.php
http://www.dance-ostrava.cz/prihlaska_Loukov_jaro.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Smajlik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Smajlik/fotogalerie.php
http://www.foto-kubik.cz/smajlik/index.htm
http://www.foto-kubik.cz/smajlik/index.htm
http://www.foto-kubik.cz/
http://www.photohighway.cz/event/o-zluteho-smajlika-2016/
http://www.tvpohoda.cz/zpravodajstvi/4480/to-nej-z-ceske-republiky/
http://www.tvpohoda.cz/zpravodajstvi/4488/to-nej-z-ceske-republiky/
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/MSdenik19-11-2016.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/referenceSmajlik.php
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dárky

Frgál

olomouc

zuzka

Smajlík

me4

poděkování
20.11.2016

 velké poděkování všem sponzorům a dárcům, kteří nám i letos
poskytli nádherné dárky na 5. ročník Smajlíka
děkujeme MS kraji, Revírní ZP, firmám Luna Dental, Biogena, Boldi,
Andrejce Sivkové, Santosha jóga, All4life, Bodyacademy, Lonelo,
krejčovství Svět, Oriflame, Regulus, Gemini, Knihcentrum, Melvil,
Rebelsoft, Inzagi   a mnohým dalším
děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli všechny ceny pro Vás připravit
a není jich málo!!!
fotky najdete zde >>>

 
 Ceny se již připravují

trénink ME 2017
20.11.2016

 děkujeme všem za dnešní noční trénink:)
fotky najdete zde >>>

opět úspěšný taneční víkend v ČR i v zahraničí:)
20.11.2016

 sobotní Olomouc - blahopřejeme Kryštofovi a Lucce za finále ve ST
a stříbro v LA
sobotní Olomouc - blahopřejeme Elišce a Vladkovi za bronz v LA
sobotní Nové Zámky Slovensko - blahopřejeme Dankovi a Emči za
finále
páteční Anglie - jak jsme již psali dříve - obrovský úspěch a bronz
LA profi Dani a Zuzanka
fotky z Olomouce najdete zde >>>

velké BLAHOPŘÁNÍ do Anglie
19.11.2016

 Zuzanka SÝKOROVÁ začala tančit v Tanečním studiu ve 2. třídě
Základní školy
přes reprezentaci ČR, finalistku Mistrovství ČR v LA a vícemistryni
ČR v LA družstvech se stala reprezentantkou Švýcarska, kde se také
stala Mistryní.
Nyní reprezentuje kolébku tance Anglii a včera získala bronzovou
medaili na Mistrovství Anglie v LA pofesionálů
Zuzanko blahopřejeme a jsme na Tebe pyšní!
aneb "věř a víra Tvá se naplní" heart
fotky najdete zde >>>

soutěž O žlutého smajlíka 2016 - 5. ročník
11.11.2016

děkujeme MORAVSKOSLEZSKÉMU KRAJI za poskytnutí dotace na 5.
ročník taneční soutěže
sobota 12.11.2016 DK města Ostravy 1
5. ročník mezinárodní taneční soutěže MS divize a ČSTS "O žlutého
smajíka"
k 11.11. máme 335 soutěžních párů na startu:)
sál a šatny budou otevřeny od 7.30 hod, předpokládaný začátek
soutěží v 8.30 hod
rozpis soutěží cca:
  8.30-10.00 junioři D,C standard
10.00-13.00 junioři D,C latina
13.00-15.00 junioři B standard, dospělí D,C standard, junioři B latina, dospělí D,C latina,
děti standard, latina
15.00-18.00 senioři standard, kategorie hobby
18.00-20.30 dospělí B standard, latina, senioři latina
v rámci večerní části proběhne společenský večer (do cca 22.00
hod)
bezplatné parkování je možné vedle DK a před DK - po cleý den je zabezpečena zvýšená
ostraha Městské policie Ostrava
tančíme standard a latinu od rána do večera v nádherném prostředí
STARTOVNÉ i VSTUPNÉ je možné platit v EUR
večer Vás zveme na společenský finálový večer a tančírnu - vše za jednu celodenní cenu,

O žlutého smajlíka 2016O žlutého smajlíka 2016

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/smajlik-darky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/smajlik-darky/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/ME4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/ME4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Olomouc-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Olomouc-11/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Zuzka/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Zuzka/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/img/reference/jine/Plakat_smajlik.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D3_e4kG_4nU
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1. smajlík

2. ročník

3. smajlík

4. smajlík

Mrazík

příprava

Ruud

těšín

trénink

ME3

celý den s námi bude u mikrofonu vítěz STAR DANCE pan Michal
KURTIŠ
milé a  také hodnotné ceny, vynikající občerstvení, smajlíkovský a
úžasný dobrovolnický tým
 samozřejmě smajlíkovské dorty pro
vítěze smiley
samozřejmě smajlíkové diplomy pro první
3 páry v každé kategorii smiley
samozřejmě smajlíkové medaile a poháry

smiley
samozřejmě smajlíkový dáreček + další dáreček pro každého soutěžícího smiley
 samozřejmě dáreček pro každého ke vstupence smiley
vstupné pro děti do 10-ti let ZDARMA pouze v doprovodu
dospělé osoby
vstupné pro členy studia ZDARMA - potřeba nahlásit dopředu!!!
vstupné pro kurizsty Studia se SLEVOU a pro jejich děti ZDARMA
- potřeba nahlásit dopředu!!!
vstupenky pro ostatní v dostatečném množství přímo na místě v den konání akce (slevy pro
studenty a seniory)
 během den můžete přijít, odejít, znovu se vráti, povzbuzovat a
tančitt:) - musíte si však nechat na ruce identifikační náramek:)
Moderní je NEKOUŘIT a Smajlíci nekouží - v celém objektu platí
přísný zákaz kouření
nabízíme společnou prohlídku Dolní oblasti Vítkovic - výchozí místo
je tramvajová zastávka Český dům - 12.11. 11.0 hod smileyv
případě zájmu kontaktujte paní Katku - 723  238 218
 prostě se na Vás těšíme a makáme na tom skoro rok
přijďte nám prosím pomoci naladit smajlíkovsky Ostravu
jakékoliv info rádi poskytneme - 603 872 168
děkujeme
 
Pozvánka na Smajlíka na portálu Města Ostravy >>>
 
MS Deník o Smajlíkovi >>>
 
Fotky z 1. ročníku si můžete prohlédnout zde >>>
Fotky z 2. ročníku najdete zde >>>
Fotky ze 3. ročníku najdete zde >>>
Fotky ze 4. ročníku najdete zde >>>

Mistrovství ČR SHOWDANCE
09.11.2016

 máme VICEMISTRY
velké blahopřání Honzovi a Katce za 2. místo z MČR showdance ze soboty 12.11.
blahopřejeméééééééééééééé

Středeční trénink
03.11.2016

a naše páry makají a makají, aby na Smajlíkovi podlali co nejlepší
výkony těšíme se :)
fotky najdete zde >>>
 

přípravy na mIstrovství Evropy
31.10.2016

 děkujeme za včerejší účast na dalším z tréninků na ME
a další trénink již na místě činu - Aréna 13.11.2016
info přijde již brzy emailem
fotky z tréninku najdete zde >>>

PODĚKOVáNÍ
28.10.2016

 dnešní sváteční odpoledne až do večera jsme připravovali medaile
a balili ceny na naši taneční soutěž O žlutého smajlíka - 12-11-2016
velké poděkování patří maminkám, tanečníkům malým i větším i
bývalým
DĚKUJEME VÁM
fotky najdete zde >>>

Pozdrav ze Slovenska
23.10.2016

Dan a Emča posílají pozdravy z intenzivního semináře Slovenského tanečního
svazu s Ruudem Vermeyem
 

taneční soutěžní víkend za námi-náruč medailí z Českého Těšína do Ostravy
22.10.2016

 blahopřejeme Kubovi a Sašce k 1.místu kategorie JunII B-ST
blahopřejeme Kubovi a Sašce k 2. místu kategorie JunII B-LA
blahopřejeme Petrovi a Vendy k finále "B" kategorie LA
blahopřejeme Vítkovi a Lucce k 2. a 3. místu kategorie JunI D a
Jun IID ST a získání vyšší třídy "C" smiley
blahopřejeme Kryštofovi a Lucce k finále LA
blahopřejeme Matýskovi a Barušce k 2. místu ve ST
blahopřejeme Matýskovi a Barušce k 3. místu v LA
blahopřejeme Mataáškovi a Radance k semifinále na první soutěži:)
fotky najdete zde >>>

http://danceostrava.k2.cz/img/reference/MSdenik11-2016.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/SMAJLIKfoto-1-2012/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/SMAJLIKfoto-2-2013/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/SMAJLIKfoto-3-2014/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/SMAJLIKfoto-4-2015/fotogalerie.php
http://www.ostrava.cz/cs/turista/cestovani-newsletter/listopad%20I%202016
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/MSdenik11-2016_n.jpg
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/SMAJLIKfoto-1-2012/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/SMAJLIKfoto-2-2013/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/SMAJLIKfoto-3-2014/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/SMAJLIKfoto-4-2015/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/trenink-smajlik/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/trenink-smajlik/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/ME3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/ME3/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/smajlik-priprava/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/smajlik-priprava/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Tesin-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Tesin-10/fotogalerie.php
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Hlavní třída

ME

přípravka

Inter

Vyškov

Andulka

Star Dance

neděle 11.9. -vystoupení Hlavní třída - již za námi
20.10.2016

 dnes naše pralesní dívky dokonce 6x
zatančily na Hlavní třídě
děkujeme Barušce a Barušce, Marušce,
Rebči, Zuzce, Terezce a Evičce
děkujeme všem rodičům, kteří nás přišli
podpořit a nakrmnit zmrzlinkami:)
děkujeme všem milým divákům, kteří naše výkony odměnili vždy
bouřlivým potleskem
těšíme se na další akci, a to 17. 9. 2016 na sousedské slavnosti u
Duhy - info již brzy zde
fotky z dneška najdete zde >>>
 
Ohlasy:

děkujeme, že jste se zúčastnili a Sdílku tak dali nový rozměr.
 Doufáme, že se Vám na Sdílku líbilo a že díky němu najdete nové tanečníky a

tanečnice :-)

taneční přípravka děti od 4 let
17.10.2016

 pár fotek z pondělní tréninku našich nejmenších zde >>>  
v PÁTEČNÍ přípravce se nám uvolnila 3 místa - prosíme voletje,
pište - 603872168
:)

trénink ME 2017
16.10.2016

 první trénink plný lidiček za námi:)
fotky najdete zde >>>
a těšíme se na další společné makání

64. ročník International Open Championship Londýn
15.10.2016

 úžasná a jedna z nejlepších světových tanečních soutěží amatérů
a profesionálů ve ST a LA již za námi
fotky z nádherného prostředí londýnské Royal Albert Hall najdete
zde >>>

víkendový Vyškov
15.10.2016

 blahopřejeme Lucce a Kryštofovi k bronzové medaili a
reprezentaci studia ve Vyškově
fotky najdete zde >>>

narozeninové oslavy
10.10.2016

 dnes jsme ve studiu slavili:)
děkujeme za milé filmové oscarové překvapení:)
fotky zde >>>

Mistrovství Evropy 2017
09.10.2016

 Mistrovství Evropy v krasosbruslení - leden 2017 v Ostravě
Taneční studio bude u této prestižní akce!
tréninky jsou již v plném proudu na suchu i na ledě:)
trénink 8 vedoucích - sobota 15.10. 17.00-19.00 hod
trénink všech účastníků - 16.15 sraz Sareza Poruba, trénink poté do
19.30 hod ZŠ Dětská Poruba
přinášíme pár foto z toho dnešního >>>

STAR DANCE 2016
05.10.2016

  dnes již vyřazování:(
fotky z 1. přenosu najdete zde >>>

http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/SdilkoPoruba.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/sdilko/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/sdilko/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/pripravka-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/pripravka-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/ME2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/ME2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/inter/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/inter/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Vyskov-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Vyskov-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/narozeniny-Andula/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/narozeniny-Andula/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/ME/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/ME/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/StarDance/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/StarDance/fotogalerie.php
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Open

KasiaKasia

Loukov 2

Loukov Ostrava

Ružomberok

KB

vyhlášení 4. ročníku MORAVSKOSLEZSKÉ TANEČNÍ LIGY 2016
03.10.2016

 v rámci mezinárodní taneční soutěže Ostrava Open proběhlo i
vyhlášení výsledků MS ligy za rok 2016
Dance Studio Ostrava - vynikající stříbrné místo
děkujeme všem našim tanečníkům a jejich rodičům a samozřejmě
všem našim trenérům
BLAHOPŘEJEME,  že Studio je již po 4. za sebou na BEDNĚ
 
fotky najdete zde  >>>

mezinárodní soutěž v Ostravě už za námi
30.09.2016

blahopřání Dankovi a Emči za skoro semifinále ve ST a  za
čtvrtfinjále v LA
blahopřání Kubíkovi a Sašce za postup
poděkování Mirkovi a Hedvice k nástupu:)
pozdravy nemocnému Honzovi, který nemohl tančit

víkendové soutěže
25.09.2016

o víkendu tančily nejen juniorské páry v Otrokovicích (info na FBú
o víkendu Dance studio reprezentovali i naši senioři
Petr a Danuška přivážejí z Rakouska finálové umístění ve ST i v LA
blahopřejeme:)

lektorka Kasia
22.09.2016

 dnes jsme dodatečně blahopřály naší milé Kasii
a následně zase makaly:)

příměstský Loukov v Ostravě - ještě ve středu:)
31.08.2016

 předsezónní taneční minisoustředění ve dnech 29.-31.8.2016
každý den 10.00 - 17.30 hod SVČ Martinů
soustředění zejména pro taneční páry ST a LA
zúčastnit se mohou i jednotlivci - posilování a pohybovky nebo
společné lekce ST a LA
fotky najdete zde >>>

mezinárodní zkušenosti Ružomberok SLovensko
26.08.2016

 jsme rádi, že naše dva nadějné taneční páry třídy "B" získávají v
těchto dnech mezinárodní taneční zkušenosti v Ružomberku na
Slovensku
zdraví Vás Saška a Kubík, Vendy a Petr a samozřejmě Kája:)
fotky zde >>>

Blahopřání Karlu Bankovi (2.9.1966)
20.08.2016

lásku a zdraví vynikajícímu tanečníkovi, trenérovi, učitelovi,
choreografovi, top porotci, několikanásobnému Mistru ČR
člověku, který již ovlivnil (a stále oblivňuje) mnohé z nás
 k jeho kulatinkám smiley
fotky z oslav  najdete zde >>>

Loukov 2016 - oba turnusy již za námi:(
25.06.2016

 už máme za sebou i 2. turnus
děkujeme, že jste s námi byli
všechny fotky z 2. turnusu již zde >>>
 
všechny fotky z 1. turnusu již
zde (1. část) >>> a zde (2. část) >>>
 

Hýbeme dětmi- Taneční soustředění se skvělým hostem AnHýbeme dětmi- Taneční soustředění se skvělým hostem An……

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/OstravaOpen/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/OstravaOpen/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/camp-Loukov/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/camp-Loukov/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/camp-Ruzomberok/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/camp-Ruzomberok/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/KB50-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/KB50-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Loukov-7-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Loukov-7-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Loukov-7-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Loukov-7-1/fotogalerie2.php
https://www.youtube.com/watch?v=EifhcKqHmws
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plavky

svatba

MR SUT

akademie

Frýdlant

Havířov

Dita

Ohlasy >>>
 

hurá do plavek:) jsme v kondici:)
23.06.2016

 kondice jde nahoru jupíííííí
trénujeme ještě v sobotu 19.00-20.30 hod
neděle 10.7. 10.00-11.30 hod
a pak jupí do Loukova
a pak zase možná v srpnu:D v Porubě
tréninky probíhají pod širým nebem ve večerních hodinách v
Porubě
vhodné pro juniory a starší od cca 12 let
vhodné pro aktivní tanečníky, kurzisty, rodiče aneb více lidí, více makání:)
pro členy Studia zdarma
ev. zájemci pište, volejte - 603872168
fotky najdete zde >>>

a opět úspěšný víkend pro naše páry
18.06.2016

 Frýdlant nad Ostravicí
Kryštof + Lucka - 1 .místo
Petr + Vendy - 2. místo
Zdeněk + Terka - 2. místo
Matěj + Emma - finále blahopřejeme
fotky zde >>>

a opět soutěžní víkend za námi - Havířov
06.06.2016

 výsledky našich párů na www.csts.cz
fotky najdete zde >>>

další milé oznámení:) - svatební den pro Ditušku
02.06.2016

 pátek 3.6.2016 byl nádherným svatebním dnem naší milé
tanečnice, svěřenkyně, trenérky, choreografa a především
úžasného člověka DItušky a Alberta ve španělské Barceloně
fotky najdete zde >>>

MILÉ OZNÁMENÍ - svatební den pro Lenku a Honzu již za
námi:)
30.05.2016

   naši vynikající tanečníci, svěřenci,
bývalé "děti" Lenka a Honza si řekli své
"ANO" na Čeladné
přejeme jim mnoho krásných společných
chvil
fotky najdete zde >>>

Mistrovství ČR úspěšně za námi
18.05.2016

 do Ostravy přivážíme hned dva Vícemistry!!!
velké blahopřání Matýskovi a Barušce k získání titulu Vícemistr
České polky 2016 - kategorie dětí
velké blahopřání Kubíkovi a Sašce k získání titulu Vícemistr České
polky 2016 - kategorie junioři
blahopřejeme za finále v polce sólo kategorie junioři Kryštofovi a
Lucce a Petrovi a Vendy
a za semifinále Vítkovi a Lucce  a Matymu a Emmě
velké blahopřání našemu mladému nadějnému juniorskému týmu k získání finálového
umístění v kategorii plesových předtančení s
Tyrolskou polkou
poděkování všem rodičům a řidiči Vaškovi:)
a naší úžasné vizážistce Andulce
makáááááme dál
fotky Katky najdete zde >>>
fotky Michala najdete  zde

AKADEMIE 2016 - už zase za námi
17.05.2016

  17.  Výroční Taneční AKADEMIE za  námi
děkujeme Vám všem - tanečníkům, rodičům, kamarádům,
hostům
atmosféra super, akorát to zase moc rychle uteklo
info o fotkách a objednávání brzy zde
První fotky si můžete prohlédnout zde >>>
 
Záznam DVD možno objednat zde do neděle 29.5.2016 >>>
 
Fotky Ing. Pavla Motana si můžete prohlédnout a objednat do 5.6.2016 zde >>>
 
Ohlasy >>>  

poslední tréninky před akademií
15.05.2016

http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/plav/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/plav/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Frydlant-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Frydlant-6/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Havirov-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Havirov-5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/svatbaDita/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/svatbaDita/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/svatbaKliment/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/svatbaKliment/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/CeskaLipa/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/Diplom-polka-2016.pdf
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/diplom-Tpolka2016.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/CeskaLipa/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/CeskaLipa2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/objednavkaDVD.php
http://www.dance-ostrava.cz/foto-PavelMotan.html
http://danceostrava.k2.cz/referenceAkademie16.php
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Třinec

Vyškov

Hlučín

dívka roku

Kroměříž 4

Praha

MČR - 10t

jko

Slavik

 poslední tréninky před naším velkým tanečním svátkem,
tentokráte přímo v centru tanečního dění na Janáčkově
konzervatoři v Ostravě
už se taky těšíte na úterý???:)
fotky najdete zde >>>

víkendové soutěže už za námi
14.05.2016

 opět jsme sbírali cenné zkušenosti a body tentokrát na soutěži v
sobotu v Třinci
velké blahopřání z 3. místo v LA a "F" Kubíkovi a Sašce
velké blahopřání za 3. místo Kryštofovi a Lucce
velké blahopřání za 2.+3. místo MAtějovi a Barušce
velké blahopřání celému polkovému týmu za "nejlepší technické a
precizní provedení"
foto najdete zde >>>
 a z nedělě přiváží Petr a Vendy finále St a novou vyšší třídu "B" v
latině
obrovská gratulace
Fotky z Vyškova najdete zde >>>
všechny zúčastněné uvidíte na výroční Akademii 17.5.
těšííííííme se

Seminář Slavik KRYKLYVYJ
02.05.2016

 dnes jsme byli opět na úžasném semináři s vynikajícím uměleckým
tanečníkem Slavikem
fotky najdete zde >>>

taneční víkend a další medaile
01.05.2016

 v sobotu jsme tančili a soutěžili v Hlučíně
Blahopřejeme:)
Matěj a Baruška - 2.místo STT
Matěj a Baruška - 1. místo LA
Roman a Anička - finále
Vítek a Lucka - 1. místo STT
Vítek a Lucka - finále
Petr a Vendy - 2. místo STT
Petr a Vendy - 1.místo LA
Kubík a Saška - finále STT
Kubík a Saška - finále LA
Zdeněk a Terka - 3. místo STT
Zdeněk a Terka - finále LA
Vladek a ELiška - finále
Petr a Dana - finále
BLAHOPŘEJEME VŠEM A VŠECHNY TYTO ÚŽASNÉ PÁRY UVIDÍTE NA AKADEMII 2016 smiley
Fotky najdete zde >>>

Dívka roku 2016
01.05.2016

 27. ročník soutěže Dívka roku je již za námi
Taneční studio se na akci podílelo organizačně i choreograficky
blahopřejeme všem zúčastněným dívkám a také 6-ti finalistkám,
které krásné dívky  z Moravy pojedou reprezentovat na celostátní
finále
fotky najdete zde >>>

opět úspěšný soutěžní taneční víkend:)
24.04.2016

 KROMĚŘÍŽ
Vítek a Lucka - finále ST
Petr a Vendy - finále ST
Petr a Vendy - finále LA
Matěj a Baruška - finále ST
Kryštof a Lucka - finále kombinace
Vladek a ELiška - finále
PRAHA
Honza a Katka - finále ST
 Robert a Andy - finále ST
Robert a Andy - finále LA
Rakousko
Petr a Dana - finále ST
blahopřejeméééééééééééééééé
fotky  z Kroměříže najdete zde >>>
fotky z Prahy najdete zde >>>

Mistrovství ČR v 10-ti tancích již za námi
15.04.2016

 nedělní Mistrovství ČR 10 tanců již za námi
blahopřání Kubíkovi a Sašce za čtvrtfinále:)
blahopřání Robovi a Andulce za semifinále:)
blahopřání Honzovi a Kačcce za finále:)
fotky najdete zde >>>
všechny reprezentanty uvidíte na Výroční taneční Akademii
17.5.2016

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/jko/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/jko/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Trinec-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Trinec-5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Vyskov-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Vyskov-5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/slavik-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/slavik-5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Hlucin-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Hlucin-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/divka/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/divka/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Kromeriz-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Praha-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Kromeriz-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Praha-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/MCR-10t/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/MCR-10t/fotogalerie.php
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Drnovice

Zábřeh

Zábřeh 2

závěr

Blansko

Pozvánka Tanečního studia Ostrava
13.04.2016

Medaile ze Zlína a Blanska
11.04.2016

 Po krásném soutěžním víkendu se vracíme s novými informacemi a
krasnými umístěními
Petr s Vendy si přivezli ze Zlína bronzové medaile a z Blanska zlato
Blahopřejeme
fotky najdete zde >>>

Dny otevřených dveří 2016 již za námi:)
07.04.2016

Děkujeme, že jste i letos byli  snámi:)

fotky z týdne 20.-22.4.2016 najdete zde >>>
fotky paní Kuzníkové najdete zde >>> (heslo: "dance ostrava")
fotky z  25. a 28. dubna najdete zde >>>

  
Reportáž telefize Fabex najdete zde >>>

  

Medaile z Drnovic
04.04.2016

velké blahopřání Petrovi a Vendulce - z Dance cup 2016 Drnovice si
přivezli stříbrné medaile
a také blahopřejeme Vítkovi a Lucce za bronzové medaile 

smiley
fotky zde >>>

  

Zábřeh na Moravě 2016 - máme ZLATO!!!
31.03.2016

nominační soutěž na Mistrovství ĆR již za námi
do Ostravy vezeme s Tyrolskou polkou zlaté medaile a postup na
MČR 2016
také přivážíme všechny medaile ze sólové polky dětí a juniorů
obrovské poděkování patří všem soutěžícím dětem a juniorům,
všem maminkám, babičkám a doprovodu, našemu skvělému
Andulko-Baruško-Klárkovskému týmu
 a hlavně také poděkování VAŠKOVI smiley
fotky z minulých ročníků najdete zde >>>
fotky z letošního ročníku najdete zde >>>
další fotky od paní Klapuchové najdete zde >>>

  
MO Poruba  o nás na Facebooku >>>

  
Ohlasy >>>

Závěrečná pohodových tanečních - už za námi
30.03.2016

 děkujeme VÁM VŠEM, že jste byli včera s námi
děkujeme za Vaši přízeň Tanečnímu studiu
děkujeme za milé dárky
děkujeme za Vaši radost tančit a sdílet ji spolu s námi
blahopřjeme všem, kteří včera jako lvi bojovali o královskou
korunu:)
těšíme se spolu s Vámi na taneční podzim
fotky najdete zde >>>

co možná nevíte:)
21.03.2016

Taneční studio vždy spolupracovalo a stále spolupracuje s vynikajícími
lektory, tanečníky, trenéry, choreografy
jednou z nich, která učí tanec i děti v přípravce Národního divadla moravskoslezského je
naše milá Kasia
a jsme rádi, že pod jejím pečlivým dohledem jsou i děti Tanečního studiia

Pozvánka Dance studia OstravaPozvánka Dance studia Ostrava

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Blansko-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Blansko-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/Letak-open-2016.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/dnyopen/fotogalerie.php
https://www.zonerama.com/UnlockAlbum/1473143
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/dnyopen2/fotogalerie.php
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/dod-v-tanecnim-studiu-ostrava.html
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Drnovice-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Drnovice-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/FTM-Zabreh/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/FTM-Zabreh-Klapuch/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/FTM-priprava/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/FTM-Zabreh/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/FTM-Zabreh-Klapuch/fotogalerie.php
https://www.facebook.com/moporuba/posts/1661255867461063
http://www.dance-ostrava.cz/referenceFTM.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/zaver-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/zaver-3/fotogalerie.php
https://www.youtube.com/watch?v=zUBEQwNN3VQ
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dospělí Loukov

Vašek

MČR - stt

Nové Hrady

Benátky

Kami 2

žďár

MSR

další úspěšné tažení třídy A
13.03.2016

 z dalekých Nových Hradů Vám ze sobotní
soutěže přivážíme standardní bronz a latinské
stříbro
blahopřejeme Robovi a Andulce

jarní LOUKOV 2016 - už za námi
02.03.2016

 naše oblíbené taneční soustředění pro milé kurzisty "jarní" Loukov
2016 už je za námi
děkujeme všem milým tanečníkům za společné makání a posunutí 
se zase kousek dále
děkujeme za milá povídání a posilování bránice:)
těšíme se příště
fotky najdete zde >>>
Ohlasy >>>

Blahopřání Vaškovi do Anglie
29.02.2016

Velké blahopřání Vaškovi Vydrovi za 2. místo ve standardu na akademickém
Mistrovství Anglie v Blackpoolu
jupí smiley
 

MČR standard již za námi
29.02.2016

  2. Mistrovství tohto roku je již za námi
VELKÉ BLAHOPŘÁNÍ A GRATULACE Honzovi a Kačce k finále -bomba
:)
Velké blahopřání Robovi a Andulce za skoro-semifinále :)
a také povzbuzení pro Kubíka a Sašku
foto z mčr najdete zde >>>
fotky z příprav najdete zde >>>
a připravujeme také nové finalisty :D aneb foto z  pondělního tréninku ST najdete zde >>>

víkendové Benátky
28.02.2016

 blahopřejeme Robovi a Andulce ke zlaté medaili ze sobotní
soutěže třídy "A" v latině
jupí
foto zde >>>

Workshop již za námi
20.02.2016

Sergey Surkov učil v Praze
a byli jsme u toho:)
super info, supe atmosféra, super trénink

úterní makání s Kamčou
16.02.2016

 tak jsme se zase dneska trošku zpotili
aneb úterní trénink s Kamčou jsme přežili:)
fotky najdete zde >>>

Taneční víkend - Žďár nad Sázavou
15.02.2016

 přivážíme první místo ze soutěže třídy A v latině a další cenné
zkušenosti
blahopřejeme
fotky najdete zde >>>

Mistrovství SLovenska v 10-ti tancích 2016
12.02.2016

 Dan a Emília ve finále! :)
blahopřejeme
fotky najdete zde >>>

Mistrovství ČR latina 2016 - za námi
30.01.2016

 první Mistrovství ČR roku 2016 už za námi
blahopřejeme všem účastníkům a novým mistrům
blahopřejeme k úžasnému semifinálovému umítění Roba a Andulky a ke čtvrtfinálovému
umístění Kubíkovi a Sašence
a těšíme se na další mistrovství - 5.3. Lucerna Praha Standard

http://danceostrava.k2.cz/img/reference/NDM-balet.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/NoveHrady-3/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Loukov-4-dosp/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Loukov-4-dosp/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceTanecni.php?men=9
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/MCR-stt/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/MCR-stt/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/campy-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/trenink-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Benatky-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Benatky-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Surkov-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/kami-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/kami-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Zdar-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Zdar-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/MSR-10t/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/MSR-10t/fotogalerie.php
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Loukov

ples 1

MČR LAT

Kroměříž -1

fotky najdete zde >>>

tradiční Předmistrovský Loukov 2016 - děkujeme, že jste
byli s námi
29.01.2016

 tradiční předmistrovské taneční soustředění v Loukově již za námi
tentokrát jsem se sešli v silné MEZINÁRODNÍ obsadě
aneb na jednom tanečním parketu tančili češi, slováci, poláci,
maďaři, italové:)
přejeme Vám všem hodně štěstí nejen při Vašich nadcházejících
Mistrovstvích smiley
fotky  zde >>>

Plesová sezona 2016
15.01.2016

 nabízíme kvalitní a profesionální taneční vystoupení tanečních
párů věkové kategorie dětí, junioři, mládež, dospělí a senioři ve ST
a LA tancích na Vašich společenských akcích
nabízíme taneční choreografie dětí, juniorů, mládeže
krátka taneční videa viz "nabídka vystoupení"
nabízíme indiviudální taneční lekce pro zdokonalení Vašeho
tanečního projevu
rádi poradíme, co učesat, jak se namalovat, co obléknout, abyste se i Vy
stali "králem a královnou" tanečního parketu
první plesy za námi aneb foto najdete zde >>
fotky z plesu v Michálkovicích zde >>>
přijďte za námi, těšíme se na Vás:)

 
Ohlasy >>>

taneční soutěž Kroměříž 2016
10.01.2016

 nový rok jsme zahájili taneční soutěží v Kroměříži
fotky najdete zde >>>

taneční soutěž SMAJLÍK 2015 v TV:)
06.01.2016

záznam ze 4. ročníku Smajlíka již tento týden na www.tvvoa.cz,
PODA, UPC, satelit Astra

sobotní makááááání - přežili jsme!!!!!!!
06.01.2016

Kamčo díky!
fotky z obou makacích sobot najdete zde >>>

PF 2016
03.01.2016

 děkujeme všem za uplynulou úspěšnou taneční půl
sezonu
přejeme Vám, ať si odpočinete a nasbíráte hodně sil do
dalšího nejen tanečního šílenství
a ať jste všichni ZDRAVÍ!!!
a těšíme se od 4.1.2016 zase "na značkách"
Vaši lektoři heart
 foto ze čtvrteční vánoční a smajlíkové besídky najdete
zde >>>
foto z páteční závěrečné najdete zde >>>

Archív 2019 >>>

Archív 2018 >>>

Archív 2017 >>>

Archív 2016 >>>

Taneční soutěž O žlutého smajlíkaTaneční soutěž O žlutého smajlíka

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/MCR-lat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/MCR-lat/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Loukov-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Loukov-1/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/vystoupeni-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/nabidka.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/vystoupeni-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/ples-Michalkovice/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/reference_vyst.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie16/Kromeriz-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Kromeriz-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Kami-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie16/Kami-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/besidka-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie15/zaver-12-turbo/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2019.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2017.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2016.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2015.php
https://www.youtube.com/watch?v=-6fOtQNB7yo
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Archív 2015 >>>

Archív 2014 >>>

Archív 2013 >>>

Archív 2012 >>>

Archív 2011 >>>

Archív 2010 >>>

Archív 2009 >>>

Archív 2008 >>>

http://danceostrava.k2.cz/archiv2015.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2014.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2013.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2012.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2011.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2010.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2009.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2008.php

