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závěr 12

Ostrava

cooltour

Archív novinek 2017
Elisky
29.12.2017

Elisky po několika letech opět ve studiu :-)

Crystal Cup 2017
19.12.2017

fotky z nedělní části ostravské soutěže
najdete zde >>>

Závěrečné pohodových tanečních
kurzů
16.12.2017

 děkujeme Vám všem, že jste s námi tančili celý podzim:)
děkujeme, že s námi budete tančit dále:)
děkujeme za všechny dobroty, které jste přinesli na závěrečnou (a
že jich bylo:)
děkujeme za všechyn milé dárky a přání
v lednu se těšíme opět "na značkách"
fotky najdete zde >>>

poslední taneční soutěže tohoto roku
16.12.2017

tento víkend opět držíme palce našim tanečním párům na jejich posledních soutěžích v
tomto roce - Crystal Cup 2017 Ostrava
SOBOTA
Vladek a Eliška - 2 x 1.místo LA
Roman a Monika - 1 x 1. místo ST
Honza a Kačka - finále taneční ligy ST
Robin a Andy - finále taneční ligy ST
NEDĚLE
:)?

Cooltour - Taneční studio a Etudy těla
14.12.2017

 "Loss and Hope" našich tanečnic v choreografii naší milé Kasii :-)
14.12.2017 v 19:00 hod. v Cooltour Ostrava
fotky pana ing. Pavla MOTANA najdete zde >>>

PF 2018
12.12.2017

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

    1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30      

<<< >>>

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ajine/Elisky.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Ostrava-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Ostrava-12/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Zaver-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Zaver-12/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Cooltour/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Cooltour/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

soutěže

družstva

družstva

závěr

Mikuláš

Nové fotky z listopadových soutěží
09.12.2017

 Fotky z MČR družstev najdete zde >>>

Fotky ze soutěže v Chrudimi 18.11. najdete zde >>>

Fotky ze soutěže v Praze 17.11. najdete zde >>>

poslední lekce TURBÍCI
06.12.2017

 máme za sebou poslední lekci turbíků
děkujeme a těšíme se 3.1. na značkách:)
krásné svátky VŠEM
fotky najdete zde >>>

MIKULÁŠ 2017
02.12.2017

 v týdnu 4.12.-8.12. po roce opět Mikuláš ve studiu:)
v lekcích lektorky Pavly - pondělí, středa, čtvrtek a pátek
v lekcích lektorky Kasii - čtvrtek a pátek
v lekcích párů - v pátek
s sebou prosíme ozdůbku na stromeček, ev.kostým
focení proběne na trénincích ve čtvrtek 7.12.:)
těšíme se:)

fotky z pondělí najdete zde >>>
fotky ze čtvrtka najdete zde >>>

taneční víkend - Kroměřížský taneční festival
02.12.2017

Vítek a Adélka - 2x finále LA
Kuba a Saška - 1x finále LA taneční liga
Kuba a Saška - 1x semifinále ST taneční liga
blahopřejeme

a už opět vystupujeme:)
02.12.2017

 kvalitní TANEČNÍ VYSTOUPENí pro Vaše akce:)
před námi jsou prosincové firemní akce, večírky, konference,
kongresy a lednové a únorové plesy
tam všude Vám zajistíme profesionální taneční vystoupení
soutěžních tanečních párů
tančíme standard a latinu
nabízíme také choreografie a předtančení
to vše v prvotřídné kvalitě a s úsměvěm
Vaše Taneční studio
fotky z dnešního večera z Hotelu Park Inn Ostrava najdete zde >>>

taneční víkend - opět SUPER úspěch:)
17.11.2017

 PRAHA
Matěj a Baruška - 1. místo LA  a vyšší třída C:)
Vítek a Adélka - finále LA
Matěj a Baruška - 1. místo ST
Vítek a Adélka - 2.místo  ST
Mirek a Hedvika finále ST
CHRUDIM
Matěj a Baruška - 2. místo ST
Matěj a Baruška - finále LA
Petr a Vendy - finále ST
Petr a Vendy - 2. místo LA
JIČíN
Petr a Vendy - finále ST
Petr a Vendy - 2. místo LA
Petr a Danuška - 1  místo ST
nedělní Praha
Petr a Vendy - finále ST
Petr a Vendy - 1. místo LA  a vyšší třída A:)
blahopřejeme
fotky najdete zde >>>

Mistrovství ČR družstev 2017 - již za námi
17.11.2017

 SEN se stal skutečností:)
Dance studio Ostrava poprvé v historii  postavíilo 2 družstva -
standardní a latinské
standardní družsvo skončilo těsně před branami semifinále:(
latinské družstvo podalo maximální výkon a po dlouhých 9 letech!!!
vezeme do Ostravy FINÁLE
super úspěch, obrovská radost a poděkování všem tanečníkům-
reprezentantům, trenérům a rodičovskému týmu:)
jsme i na FB městského porubského obvodu:)
Andulka a Robin součástí zlatého týmu Mistrů ČR ve ST a součástí
stříbrného týmu Vícemistrů ČR v LA
fotky najdete zde >>>
 
Ohlasy >>>
 

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/MCR-druzstva2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/MCR-druzstva2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Chrudim-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Praha-11/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/zaver-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/zaver-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Mikulas/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Mikulas/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Mikulas-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Mikulas/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Mikulas-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/vystoupeni-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/vystoupeni-11/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/souteze-11-18/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/souteze-11-18/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/MCR-druzstva/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/MCR-druzstva-2017.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/MCR-druzstva/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceMCR-druzstva-2017.php
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Vyškov

brno

Hradiště

Praha

Pardubice

taneční

přípravka

plesová sezona 2018
12.11.2017

nabízíme Vám kvalitní taneční vystoupení párů různé
věkové a výkonnostní úrovně
nabízíme vystoupení tanců standardních a 
latinskoamerických
nabízíme společná předtančení a choreografie
ukázky na našich www, viz aktuálně/nabídka vystoupení

taneční víkend a další medaile do Studia a pro
Ostravu:)
10.11.2017

 Vyškov
Matěj a Baruška - 1. místo LA:)
Matěj a Baruška - 3. místo ST
Matěj a Baruška - finále LA
Matěj a Emma - 3. místo LA a vyšší třída "C":)
Petr a Vendy - 3.místo ST
Petr a Vendy - 2. místo LA
fotky najdete zde >>>
blahopřejemeééééé
Paříž International Open
Robin a Andy - semifinále ST
Robin a Andy - čtvrtfinále LA
blahopřejeme k první společné mezinárodní zkušenosti

taneční soutěžní víkend za námi
03.11.2017

sobota Český Těšín
reprezentovali pouze Petr a Vendy:
Petr a Vendy - 3.místo ST
Petr a Vendy - finále LA
fotky z Těšína najdete zde >>>
 neděle Pardubice
Matěj a Baruška - finále  LA a 2x finále ST
Matěj a Emma - finále ST
blahopřejeme
fotky z Pardubic najdete zde >>>

oblíbené TANEČNÍ kurzy pro dospěláky-leden 2018:)
03.11.2017

 Pohodové taneční  - další KURZY od ledna 2018
posíláme ochutnávkufotek
termíny od ledna 2018 - vše již na www
začínáme makat a potit se hned po vánocích 3+4.1.2018 cool
těšíme se na společné taneční kroky

taneční trénink těch NEJMENŠÍCH
30.10.2017

 v říjnu 2017 jsme otevřeli novou taneční přípravku
nové děti si lekce opravdu užívají
fotky najdete zde >>>

soutěžní víkend v Brně
29.10.2017

 Brno
Matýsek a Baruška - 3 místo ST
Matýsek a Baruška - 2 místo LA
Matýsek a Baruška - 3 místo LA
blahopřejeme
foky najdete zde >>>

o víkendu jsme opět soutěžili:)
21.10.2017

 SOBOTA
Uherské Hradiště
1. místo ST Roman a Monča
Praha
1. + 2. místo ST Matěj a Baruška
2. místo LA Matěj a Baruška
finále LA Matěj a Emma
 finále ST Petr a Vendy
finále LA Petr a Vendy
fotky z Prahy najdete zde >>>
Tábor
finále ST Petr a Danuška
finále LA Petr a Danuška
NEDĚLE
Praha
1. místo LA Petr a Vendy
2. místo LA Matěj a Emma
finále ST Matěj a Emma
finále LA Vítek a Adélka
blahopřejeme a děkujeme:)

úspěšný taneční víkend

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Vyskov-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Vyskov-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Tesin-11/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Pardubice-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Pardubice-11/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/tanecni-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/tanecni-11/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/pripravka/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/pripravka/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Brno-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Brno-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/UhHradiste-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Praha-10/fotogalerie.php
http://fotogalerie17/Praha-10/fotogalerie.php
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Rapotín

Kladno

Kyjov

Otrokovice

divky 1

Londyn

Zdounky

neslyšící

14.10.2017

 Rapotín
Matýsek a Baruška - stříbro LA a "F"
Matýsek a Baruška - finále ST
fotky najdete zde >>>
Kladno
Petr a Vendy -zlato LA
 Petr a Vendy - bronz ST
fotky najdete zde >>>
Pezinok
Dan a Emča - zlato ST
Dan a Emča - finále LA
moc blahopřejeme:)

65. ročník Internaional Championships Londýn 2017
14.10.2017

 další úžasný, již 65. ročník jedné z nejlepších světových soutěží na
světě již za námi
a byli jsme u toho:)
fotky najdete zde >>>

taneční víkend Zdounky u Kroměříže - za námi
06.10.2017

 taneční víkend a naše páry na soutěži ve Zdounkách
stříbro v LA Petr a Vendy
2 x finále ST Matěj a BAruška
blahopřejeme:)
foto najdete zde >>>

taneční soutěž KYJOV+VELKÉ BUDĚJOVICE
30.09.2017

 v sobotu 30.9. naše páry reprezentovaly Ostravu v Kyjově
finále ST Matěj a Baruška
finále ST Vítek a Adélka
fiále LA Matěj a Emča
2. místo Petr a Danuška
foto najdete zde >>>

víkend pro děti
27.09.2017

 o víkendu jsme nejen porotovali, ale také pracovali s neslyšícími
dětmi a dospělými
děkujeme za nádhernou zkušenost, vnímavé lidičky a dětičky:)
fotky najdete zde >>>

taneční sezona začíná aneb Otrokovice
22.09.2017

 Otrokovice - sobota
finále ST Matěj a Baruška
finále LA Matěj a Emča
finále ST Kryštof a Lucka
finále a stříbro LA Kryštof a Lucka
blahopřejeme a držíme palce dále
Otrokovice - neděle
semifinále Taneční ligy - Kuba a Saša
bronz ST Honza a Katka
Rakousko
3.místo ST + finále ST Petr a Danuška
Hradec Králové
Mistra Čech ve st přiváží z minulého týdne Petr a
Danuška
všem velké BLAHOPŘÁNÍ
fotky najdete zde >>>

Loukov 2017 - dívčí soustředění za námi
16.09.2017

 letošní historicky první dívčí Loukov již za námi
holky, bylo to intenzivní, makací, kamarádské, balónkové, trochu
"žrací", emotivní, prostě SUPER
fotky z pondělí najdete zde >>>
fotky z úterý najdete zde >>>
zbývající fotky najdete zde >>>
DĚKUJEME a těšíme se v roce 2018:)
 
Ohlasy najdete zde >>>

Tanec a jóga - video FlyPixels
05.09.2017

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Rapotin-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Rapotin-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Kladno-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Kladno-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Londyn/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Londyn/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Zdounky-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Zdounky-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Kyjov-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Kyjov-9/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/neslys/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/neslys/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Otrokovice-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/mistrCech/Diplom2.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/mistrCech/Diplom1.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Otrokovice-9/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/divky1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/divky1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/divky2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/divky3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#divky17
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tábor

joga

Příměstský taneční tábor - již za námi
04.09.2017

 první příměstský tábor Studia již za námi
prožili jsme krásný společný čas
fotky z pondělí najdete  zde >>>
fotky z úterý najdete  zde >>>
fotky ze středy najdete  zde >>>
fotky ze čtvrtka najdete  zde >>>
fotky z pátku najdete zde >>>
děkujeme za Vaši obrovskou účast a podporu  na našem společném vystoupení
těšíme se v září a třeba také za rok:)
 
Ohlasy najdete zde >>>

Tanec a joga - přidán odkaz TV FABEX
02.09.2017

1. ročník Tanec a jóga za námi
poděkování městskému obvodu Poruba
děkujeme Vám, kteří jste nás dnes přišli podpořit svou
účastí
děkujeme tanečním párům, kteří roztančili  večerní
Porubu
děkujeme za taneční vystoupení našich svěřenců a
jejich rodičům za doprovod
děkujeme jógovému studiu Santosha
 děkujeme našim milým stánkařům, kteří se postarali o Vaši pohodu
děkujeme celému týmu dobrovolníků, kteří jste nám dnes
pomáhali
a těšíme se spolu s Vámi na další společné akce
Vaše Taneční studio:)
první várku fotek najdete zde >>>
fotky studia Santosha najdete zde >>>
a další várku fotek najdete zde >>>
fotky MO Poruba najdete zde  >>>
A další fotky najdete zde >>>
 
Reportáž televize Fabex -  najdete zde >>>
 
Ohlasy najdete zde >>>
 

Připravujeme pro Vás SEZONA 2017-2018
02.09.2017

 

 

Tanec a jóga - reportáž
31.08.2017

Tanec a Jóga pod porubským nebem | 4kTanec a Jóga pod porubským nebem | 4k

Dance studio OstravaDance studio Ostrava

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/tabor/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/tabor/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/tabor2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/tabor3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/tabor4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/tabor5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#tabor17
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/Joga_a_tanec_program.pdf
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/Joga_a_tanec.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/JogaTanec/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/JogaTanec/fotogalerie.php
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1489311601136359.1073741873.379639962103534&type=1&l=3b3ce07b26
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/JogaTanec2/fotogalerie.php
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1888785834708064.1073742000.1555849084668409&type=1&l=9d384c4be2
https://goo.gl/photos/NoZahsrLJwM3m3m2A
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/tanec-a-joga-pod-porubskym-nebem.html
http://danceostrava.k2.cz/referenceTanecJoga.php
https://www.youtube.com/watch?v=xOdJ_hmfU7U
https://www.youtube.com/watch?v=mUV3Jhfoaeo
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Loukov 1

Loukov 2

Frýdlant

vystoupen

svatba Moni

LOUKOV 2017 - OPEN - již za námi
26.08.2017

 v Loukově se už zase končilo a loučilo a těšíme se zase za rok v
létě 2018 nebo na předmistrovském v lednu 2018:)
fotky najdete zde >>>
další fotky najdete zde >>>
děkujeme
 
Ohlasy najdete zde >>>

Loukov Dance studia - všechny 3 běhy již za námi
26.08.2017

 bylo to intenzivní, horké, bolavé, radostné, zážitkové, bouřkové,
sdílející, inspirativní, plné nových informací a zkušeností
"domů šťastně dojeli, do postýlek lehnuli"
děkujeme Vám všem, že jste to i v extrémních vedrech vydrželi a
makali jste do poslední minuty!
děkujeme všem úžasným předávajícím lektorům
 termíny pro rok 2017+2018 jsou již na našich www:)
první várku fotek najdete je zde >>>
druhou várku najdete zde >>>
třetí várku najdete zde >>>
a poslední fotky najdete je zde >>>

Taneční studio opět v akci
02.07.2017

i konec školního roku patřil tanečním vystoupením
Tančil Matěj s Baruškou ve Slezských Rudolticích
tančil Kryštof s Luckou v Karolíně
tančil Kasia Gang v Pusté Polomi:)
fotky ze Slezských Rudoltic a Pusté Polomi najdete zde >>>

úspěšný víkend pro naše seniory:)
11.06.2017

v sobotu 10.6. Petr a Danuška získali 2.místo na Mistrovství Vídně seniorů
blahopřejemeéééééééééééééééééééééééééééééé

svatba ve STUDIU - už za námi:)
10.06.2017

 Nádherá a pohodová svatba za námi
Milá Moničko a Romane - děkujeme
přejeme Vám krásné společné chvíle
fotky najdete zde >>>

Zpátky k ME 2017
05.06.2017

Článek o Dance studiu Ostrava v Remix najdete zde >>>

Taneční víkend - Frýdlant
03.06.2017

 blahopřejeme:
Matěj a Baruška - 2x finále LA
Matěj a Baruška - 2x finále ST
Vítek a Adélka - 2x finále ST
Kuba a Saška - zlato LA
Kryštof a Lucka - stříbro ST
Kryštof a Lucka - zlato LA
jupíííííííííííííííííííí
Fotky najdete zde >>>

Výroční taneční akademie 2017 - opět za námi...
27.05.2017

 zase to tak uteklo....
děkujeme všem našim tanečním dětem:) ať už bývalým či momentálně akčním:)
rádi jsme Vás všechny opět potkali:)

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Loukov-7-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Loukov-7-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Loukov-7-1-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/referenceLoukov.php#open17
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Loukov-7-2-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Loukov-7-2-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Loukov-7-2-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Loukov-7-2-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Loukov-7-2-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/vystoupeni-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/vystoupeni-6/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/svatba-Moni/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/svatba-Moni/fotogalerie.php
http://remix.nicm.cz/dance-studio-ostrava/
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Frydlant-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Frydlant-6/fotogalerie.php
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Akademie

spytihnev

Hlučín

květiny

Zabrze

Třinec

děkujeme celému organizačnímu makacímu týmu
a samozřejmě jako vždy - skvělému publiku
tak zase za rok.
znovu poděkování MS kraji za poskytnutí dotace na část nájmu DK
ochutnávka fotek od pana Motana >>>
 
Ohlasy >>>
 
Děkujeme za nádherné květiny >>>
 

Taneční víkend - Olomouc
20.05.2017

i když je po akademii, taneční sezona je stále v plném proudu
tento víkend opět soutěže MS divize - tentokrát v Olomouci
držíme palce všem našim úžasným párům:)

Taneční neděle - mezinárodní soutěž ZABRZE Polsko
14.05.2017

 obrovský úspěch Kubíka  a Sašky - finále ST,
finále LA
blahopřejemééééééééééééééé
fotky najdete zde >>>

Taneční víkend - Třinec
13.05.2017

 velká gratulace všem
opět přivážíme spoustu medailí ze všech kategoriíí
Děkujeme
fotky najdete zde >>>

Sergej Polunin v Reflexu
12.05.2017

Taneční víkend - velké BLAHOPŘÁNÍ
06.05.2017

 obrovské blahopřání Kubovi a Sašce k vítězství ve ST a získání vyší
třídy A - bomba:)
a blahopřání ke stříbrné LA (A již za chvíli:)
velké blahopřání k 1. místu LA Kryštof a Lucka
velké blahopřání k 3. místu ST Kryštof a Lucka
velké blahopřání k finále ST Dan a Lea
velkéblahopřání 2xfinále ST Petr a Danuška
fotky najdete zde  >>>

Ukázky z Akademie roku 2015:)
05.05.2017

Taneční víkend
30.04.2017

 včera i dnes probíhají další taneční soutěže ČSTS
sobota
Kryštof a Lucka - fiánle ST
Kryštof a Lucka - finále LA
Dan a Lea - finále ST
Petr a Danuška - 2x finále ST

Pozvánka Dance studia OstravaPozvánka Dance studia Ostrava

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/akademie/fotogalerie.php#po
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/akademie/fotogalerie.php#po
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Zabrze-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Zabrze-5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Trinec-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Trinec-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/Reflex2017.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Spytihnev-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Spytihnev-5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Hlucin-4/fotogalerie.php
https://www.youtube.com/watch?v=zUBEQwNN3VQ
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DO 1

Havířov

Jaro - Loukov 1

Ostrava

závěr

závěr 2

Narozeniny P a V

Petr a Danuška - 2x finále LA
Petr a Danuška - 1. místo:)
Vlade a ELiška - 2x finále LA
neděle
Matěj a Barča - finále ST
Vítek a Adélka - finále ST
Kuba a Saška - finále ST
Kuba a Saška - finále LA
Petr a Vendy - finále ST
blahopřejeme heart
foto zde >>>

Oslava Petra a Vendy
27.04.2017

Slavili jsme sladké půlkulatiny
fotky najdete zde >>>

Dny open 2017
21.04.2017

 DNY OPEN
Děkujeme Vám všem, že jste byli na všech otevřených lekcích s
námi - a ža Vás bylo:)
děkujeme, že jste s námi sdíleli radost, a že jste s námi tančili:)
těšíme se moc na náš velký taneční svátek - výroční akademii:)
fotky ze čtvrtka 20.4. najdete zde >>>
fotky z pátku 21.4. najdete zde >>>
fotky z pondělí 24.4. najdete zde >>>
fotky ze čtvrtka 27.4. najdete zde >>>

Taneční víkend
21.04.2017

 Soutěž HAVÍŘOV
blahopřejeme našim finálovám párům:)
Matěj a Baruška 1. místo ST
Matěj a Baruška finále LA
Matěj a Baruška 3. místo ST
Matěj a Emma finále ST
 Matěj a Emma finále LA
děkujeme za reprezentaci všem ostatním:)
Soutěž KOLÍN
Mirek a Hedvika finále ST
fotky najdete zde >>>

Jarní Loukov 2017 - 1. za námi a 2. už také za námi
10.04.2017

děkujeme VŠEM za úžasné společné chvíle v 1. Loukově
fotky z 1. běhu najdete zde >>>
Ohlasy najdete zde >>>
děkujeme za smíchem a makáním naplněné loukovské dny 2. běhu
 fotky z 2. běhu najdete zde >>>
fotky Miloše a Jardy najdete zde >>>

další úspěšný taneční víkend
09.04.2017

 páry Dance studia Ostrava opět o tomto víkendu soutěžily
BLANSKO
Dana a Lea - finále ST
Kryštof a Lucka - finále LA
OSTRAVA - liga
Kuba a Saša semifinále ST + semifinále LA
OSTRAVA
Matěj a Barča - finále ST
Matěj a Emma - finále ST
blahopřejeme a děkujeme
fotky z Ostravy najdete zde >>>

Závěrečná tanečních kurzů-už za námi
06.04.2017

 Tanec, stejně jako jiná umění, nám pomáhá být lepším:)
DĚKUJEME Vám všem, že jste byli dnes s námi:)
děkujeme za nádherné květy a milé dárečky
byl to opravdu především TANEČNÍ VEČER - parket byl stále pln:)
blahopřejeme všem za odvahu, se kterou jste vstoupili do taneční
soutěže a blahopřjeme všem oceněným
 děkujeme Vám - naši milí kurzisté a Vašim hostům za velkou účast
děkujeme našim úžasným vystupujícím párům a dívčí choreografii
děkujeme naší skvělé porotě
a taky vynikajícímu dýdžejovi Honzovi
a těšíme se na společný taneční PODZIM
fotky najdete zde >>>
fotky Jardy Rubišara najdete zde >>>
Ohlasy zde >>>

sobota a CLARION Hotel
19.03.2017

 ANO tančili jsme opět na prestižním na plese:)

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Hlucin-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/narozPaV/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/narozPaV/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/do/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/do/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/do2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/do3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/do4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Havirov-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Havirov-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Havirov-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/loukov-4-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/loukov-4-1/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/referenceTanecni.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Loukov-4-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Loukov-4-2-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Ostrava-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Ostrava-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/zaver-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/zaver4-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/zaver-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/zaver4-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceTanecni.php


25.09.21 19:36 Taneční studio Ostrava

danceostrava.k2.cz/archiv2017.php 9/11

MČR 10t

Sumperk

Kuba a Saša

MČR stt

ples ANO

Olomouc

oslavy

krásné prostředí, vynikající výkony, výborná hudba i osvětlení
a spousta osobností nejen z MS kraje
fotky najdete zde >>>

sobota 11.3. Mistrovství ČR 10T Zlín-už za námi
06.03.2017

 v sobotu si naše 2 páry celoročním sbíráním bodů v žebříčku ČSTS
zajistily účast na posledním ze tří MČR 2017
V obrovské konkurenci 41 párů Petr s Vendy vybojoval čtvrfinále a
Kuba se Saškou skoro semifinále (uteklo jim o jedno místečko:(
děkujeme ze reprezentaci studia a Ostravy a jedeme dále:)
fotky najdete zde >>>

ÚSPĚŠNÝ TANEČNÍ VÍKEND ZA NÁMI
05.03.2017

taneční soutěž ŠUMPERK 4.3.2017
Kuba a Saška - 1. místo STANDARD
Kuba a Saška - 1. místo LATINA
Petr a Vendy - finále STANDARD
Petr a Vendy - 3. místo LATINA
Matěj a Emma - finále STANDARD
Matěj a Emma - finále LATINA
fotky z Šumperka najdete zde >>>
taneční soutěž OLOMOUC 4.3.2017
Kryštof a Lucka - 1. místo LATIN Aa vyšší třída
Petr a Danuška - finále STANDARD
Vám všem velké blahopřání
fotky z Olomouce najdete zde >>>

Plesová sezóna 2017
02.03.2017

stále tančíme aneb hasičský ples Michálkovice 25.2.2017
děkujeme Matějovi a Barušce, Kryštofovi a Lucce :)
fotky najdete zde >>>

OSLAVY Mistrovství Evropy:) už za námi
25.02.2017

 tolik lidiček v Kajutě ještě asi nebylo:)
děkujeme za hojnou účast, povídání, postřehy a milé vzpomínky
bylo to FAJNE:)
fotky najdete zde >>>

Mistrovství ČR latina - Praha Lucerna - již za námi
21.02.2017

děkujeme za reprezentaci studia Kubíka a Sašky a Petra a Vendy
fotky najdete zde >>>

Poděkování za Smajlíka 2016
09.02.2017

 Děkujeme panu Kubíkovi a paní Veronice za nádhernou cenu,
kterou věnovali naší taneční soutěži
v podobě profesionálního focení vítězného páru v profesionálním
studiu.
Těšíme se na další spolupráci.
Fotky zde >>>

Mistrovství České republiky v tanečním sportu - za námi
26.01.2017

 Blahopřejeme Kubíkovi a Sašce k vynikajícímu skoro-
semifinálovému umístění na MČR v obrovské konkurenci párů z celé
ČR (15. místo)
děkujeme Petrovi, Vendy, Vítkovi a Lucce za sbírání zkušeností na
jejich prvním startu na Mistrovství
blahopřání Honzovi a Kačce k semifinále

Taneční studio OstravaTaneční studio Ostrava

Taneční studio OstravaTaneční studio Ostrava

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/ples-ANO/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ples-ANO/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/MCR-10t/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/MCR-10t/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Sumperk/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Sumperk/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Olomouc/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Olomouc/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/ples-vystoupeni/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/ples-vystoupeni/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/MEpo/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/MEpo/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/MCR-lat/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/MCR-lat/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/KubaSasa/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/KubaSasa/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/MCR-stt/fotogalerie.php
https://www.youtube.com/watch?v=sJrKTWwgqyE
https://www.youtube.com/watch?v=7iDjLzq1Dbg
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kroměříž

2. generálka

vyhlášení

a děkujeme Andulce za úžasné zkrášlení našich soutěžících
a připravujeme se na další 2 MČR v LAT a v 10-ti tancích
fotky najdete zde >>>

Jaruška CALÁBKOVÁ 17. 1. 1931
17.01.2017

dnes by se dožila 86. let naše vynikající trenérka paní Jaruška
CALÁBKOVÁ
trenérka, která vychovávala nejen vynikající tanečníky, ale
především velké osobnosti
jsme hrdí a pyšní na to, že jsme byli po dlouhou dobu oporami
jejího hvězdného reprezentačního tanečního týmu, každoročními
reprezentanty republiky na nejvyšších titulárních soutěžích doma i
v zahraničí - Mistrovství ČR, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa
 děkujeme za to, že své znalosti a zkušenosti můžeme předávat
(doufáme si říct, že i s "kouskem Jarušky") Vám všem, kteří jste
tančili, tančíte a budete tančít spolu s námi
Karel a Leona BANKOVI

Kroměříž - soutěžní víkend
14.01.2017

 děkujeme za palce:)
Matěj a Baruška - finále ST
Matěj a Emma - finále ST
Dan a Lea - finále ST
Kryštof a Lucka - finále LA
fotky najdete zde >>>

Mistrovství Evropy 2017 - už za námi:(
13.01.2017

 Díky Ostravo za nezapomenutelný týden
naprosto vyjímečná atmosféra (tato věta zněla denně z úst mnoha
zahraničních trenérů, koučů, doprovodů, diváků)
Jsme hrdi, že Taneční studio Ostrava mohlo být aktivním
účastníkem této vyjímečné události
Díky Vám všem - tanečníci, tanečnice, rodiče

 
 fotky z 1. generálky najdete zde >>>
fotky z 2. generálky najdete zde >>>
fotky z příprav před ceremoniálem najdete zde >>>
fotky ze čtvrtka 26. 1. najdete zde >>>
fotky z vyhlašování najdete zde >>>
fotky z pátku 27.1. najdete zde >>>
fotky ze soboty 28.1. najdete zde >>>
fotky ze závěrečného ceremoniálu a exhibice 29.1. najdete zde >>>
 
Záznam ČT ze slavnostního zahájení ME 2017 najdete zde >>>
 
Záznam ČT ze závěrečné exhibice ME 2017 najdete zde >>>
 
 Ostravská
radnice o ME
2017:

 
MF Dnes 31.1.2017 >>>
novináři o ME:

Všichni, kdo se podíleli na přípravě tohoto krásného sportoviště,
odvedli skvělou práci,“ odpověděl na dotazy novinářů také prezident
organizačního výboru šampionátu Stanislav Žídek.
 

Ohlasy na naše vystoupení na ceremoniálu >>>
 
 Poděkování Karlu
Bankovi >>>
Poděkování Leoně
Bankové >>>
 

Videa ze zahajovacího ceremoniálu ME v krasobruslení
10.01.2017

Zahájení ME v krasobrusleZahájení ME v krasobrusle……

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/MCR-stt/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/Kromeriz-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/Kromeriz-1/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/ME5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/ME8/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ME4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ME5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ME6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ME7/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ME8/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ME9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ME10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ME11/fotogalerie.php
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11677254641-me-v-krasobrusleni-2017-cesko/417232401053002-me-2017-cesko
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11677254641-me-v-krasobrusleni-2017-cesko/417232401053010-me-2017-cesko
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/ME2017-OR.pdf
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/OsRadnice-kraso.pdf
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/Os-kraso.pdf
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/MF-30012017.pdf
http://danceostrava.k2.cz/referenceME2017.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/ME2017-Lea.pdf
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/ME2017.pdf
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/ME2017.pdf
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/ME2017-Lea.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hMXYPnnTfiQ
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ME

harmonogram

PF

sobota a Mistrovství Evropy 2017
08.01.2017

 v sobotu jsme opět pilovali své choreografie na Mistrovství Evropy
fotky najdete zde >>>

 
 
informace o programu a vstupenkách na ME v krasobruslení
najdete na stránkách ostrava2017.eu >>>

  
Harmonogram ME najdete zde >>>

Krásný taneční rok 2017
01.01.2017

už jsme začali a těšíme se na rok plný pohybu, tance  a
zábavy

Archív 2019 >>>

Archív 2018 >>>

Archív 2017 >>>

Archív 2016 >>>

Archív 2015 >>>

Archív 2014 >>>

Archív 2013 >>>

Archív 2012 >>>

Archív 2011 >>>

Archív 2010 >>>

Archív 2009 >>>

Archív 2008 >>>

Zahájení ME v krasobrusleZahájení ME v krasobrusle……

ISU European Figure SkatiISU European Figure Skati……

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie17/ME1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ME1/fotogalerie.php
http://ostrava2017.eu/
http://danceostrava.k2.cz/archiv2019.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2017.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2016.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2015.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2014.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2013.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2012.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2011.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2010.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2009.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2008.php
https://www.youtube.com/watch?v=8o7T6wFYKdU
https://www.youtube.com/watch?v=ZMwgEHTE3hs

