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Star dance

Vídeň

Korunka

Archív novinek 2018
taneční Rank list ČR 2018
28.12.2018

Roman a Anna
do 21 let - standard - 6. místo v ČR
do 21 let - 10 tanců - 2. místo v ČR
dospělí - 10 tanců - 9. místo v ČR
velký úspěch na to, že na první společné soutěži byli teprve letos v
listopadu
Roman a Anna převezmou ocenění za tento super úspěch na Galavečeru tanečního sportu
5.1.2019 v Praze
GRATULUJEME
Jakub a Alexa
mládež - standard - 24. místo v ČR
mládež - latina - 25. místo v ČR
mládež - 10 tanců - 19. místo v ČR
na oba páry se těšíme a budeme držet palce na všech třech Mistrovstvích ČR  v roce 2019:)
Matěj a Barbora
Junior I - standard - 28. místo - tuto kategorii v roce 2018 již opouští a jdou mezi starší
tanečníky:(
Junior II - standard - 30. místo v ČR
držíme palce, ať Matýskovi a Barušce vyjde účast na MČR standard 2018 v pražské Lucerně

 

StarDance 2018 - za námi:)
17.12.2018

 Blahopřejeme Králi Jiřímu a Královně Lence:)
A velké blahopřání "naši Pavluši" - královně lidských tanečních
srdcí:)
fotky ze semifinále najdete zde >>>
děkujeme Kačce a Adamovi za krásné tance
Rozhovor v magazínu Dnes zde >>>
fotky najdete zde >>>
Záznam videochatu na ČT >>>

PF 2019
15.12.2018

Vítězství z Vídně
09.12.2018

 sdílíme velkou radost Romana a Moniky a posíláme obrovskou
gratulaci k prvenství na první seniorské soutěži třídy "A"
fotky najdete zde >>>

Vystoupení v Korunce - pátek 7.12.
08.12.2018

 včera jsme vystupovali na Akci pro rodiče:)
fotky najdete zde >>>
další fotky snad brzy:)

týden 10.-16.12.2018
07.12.2018

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://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/stardance9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/stardance9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/stardance-Kaca/Dnes.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/stardance-Kaca/fotogalerie.php
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11521778559-stardance-ix/chat/7902-adam-misik-a-katerina-krakowkova/
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/PF_2019.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Viden-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Viden-12/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/vystoupeni-Korunka/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/vystoupeni-Korunka/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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Brno

Blackpool

přípravka

sobota
SuperTanečníLiga dospělí ST - Roman a Andy 4/34
LA - Roman a Andy 15-16/34
velká gratulace k finále
neděle DKMO Ostrava Crystal Cup - soutěže D,C,B
2CST Vítek a Adélka finále 5/10
2C-ST Matěj a Emmča 8/10
2C-LA Matěj a Emmča finále a bronz 3/10
2C-L A Vítek a Adélka 6-7/10
dospělí B-ST Petr a Vendy 1/2
dospělí B-LA Kiki a Lucka 7-8/13
blahopřání všem:)
přejeme Vám všem klidné předvánoční dny heart

naši nejmenší:)
01.12.2018

 v pátek jsme byli na lekci s našimi nejmenšími:)
fotky najdete zde >>>

soutěžní víkend KROMĚŘÍŽ
30.11.2018

TL-Mládež-ST
Kuba a Saška - semifinále 9/19
TL-Mládež-LA
Kuba a Saška - semifinále - 10-11/23
Petr a Vendy - 19/23
TL-Dospělí-ST
Roman a Andy - finále a bronz 3/24
TL-Dospělí-LA
Roman a Andy - semifinále 8/28
JUN-II-C-ST
Vítek a Adélka - 10-11/15
Maty a Emma - 12/15
JUN-II-C-LA
Vítek a Adélka 5/13
Maty a Emma - 6/13
blahopřejeme:)

víkend ve znamení Mistrovství ČR a Taneční ligy
21.11.2018

SOBOTA
Taneční liga:
JUN-I-ST Matěj a Baruška - 1.nepostupující do semi 13/34
JUN-I-LA Matěj a Baruška - 26-27/38
JUN-I  I-ST Matěj a Baruška 29/33
Mládež-ST Kuba a Saška - 18/28
Mládež-LA Kuba a Saška 16/28
Super Taneční liga
ST-dospělí Roman a Andulka finále:))) 4/48
ST-dospělí Mirek a Hedvika 44-46/48
LA-dospělí Roman a Andulka 14-15/47
blahopřejeme heart
fotky najdete zde >>>
NEDĚLE
MČR družstev dospělí STT - 3. místo TK Olymp, za který nyní hostuje Andy - blahopřejeme
moc:)
MČR družstev dospělí LA - semifinále TK Olymp -"-
blahopřejeme heart

Pozdravy do Anglie
20.11.2018

 Posíláme pozdravy a blahopřání Vaškovi a Alysii za umístění na
Mistrovství severní Anglie a na Mistrovství Anglie ve STT v
uplynulém víkendu.
Vašku - SUPER, že zase tančíš:)
A děkujeme, že naše červená teplákovka Studia září i v
Blackpoole:)
fotky najdete zde >>>

Podpora tance
13.11.2018

článek "Tanec je důležitější než matematika a škola zabíjí krativitu", tvrdí známý
spisovatel najdete zde >>>

soutěžní taneční víkend 10+11.11.2018
09.11.2018

držíme palce párům opět o víkendu
můžete je vidět v Brně, ve Slaném, v Kladně, v San Lazzaro
SOBOTA
San Lazzaro - Roman a Andy finále ST under 21
San Lazzaro - International Open - Roman a Andy ST Adult 31/110
Slaný - Kuba a Saška - taneční liga ST 18/26
Slaný - Kuba a Saška - taneční liga LA 14/28
Slaný - Vítek a Adélka - 2CST 5/10
 Slaný - Vítek a Adélka - 2CLA 3/15 - bronz a medaile:)
blahopřejeme
NEDĚLE

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/pripravka/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/pripravka/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/Liga.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Brno-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Brno-11/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Blackpool-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Blackpool-11/fotogalerie.php
http://mysmezeny.sk/2018/10/tanec-je-pre-deti-dolezitejsi-nez-matematika-a-skola-zabija-kreativitu-tvrdi-znamy-spisovatel/?fbclid=IwAR0P3AlL5ty5lHWA-cXaw1c3LxVAFQnvJ1rl8haWFpAsv1-3D0NurC__yJk
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/Andy.pdf
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těšín

Sestra MSK

Slaný

Důchodci

San Lazzaro - Roman a Andy LA Adult 79-80/102
Brno - Kiki a Lucka - Dospělí B-LA finále a stříbro:)
Kladno - Vítek a Adélka - Jun2CST finále a stříbro:)
Kladno - Vítek a Adélka - Jun2C LA 9/9
blahopřejeme a děkujeme všem párům
fotky najdete zde >>>

POHODOVÉ TANEČNÍ leden-březen 2019
07.11.2018

právě dnes jsme vypsali termíny pohodových tanečních po dobu plesové sezony:)
informace včetně přihlášek viz kurzy pro dospělé viz taneční
a proč chodit tančit SPOLU k nám:)?
nabízíme pravidelnou intenzivní pohybovou aktivitu smiley
nabízíme společnou aktivitu Vás dvou smiley
nabízíme vzdělávací aktivitu aneb na každé lekci se něco nového dozvíte:)

smiley
nabízíme vzájemnou spolupráci a budování týmového ducha v páru smiley
nabízíme intenzivní poznávaní ostatních párů smiley
a nabízíme luxus pro ženy - nechat vedení na svém muži alepsoň jeden večer v týdnu

smiley
těšíme se:)
 
Ohlasy >>>

soutěžní víkend za námi:)
03.11.2018

PÁTEK - Wroclav
Open mezinárodní soutěž a účast Petra a Danušky v kategorii Senior III
 SOBOTA - Český Těšín
JUN-1C-LA - Matýsek a Baruška - finále
JUN-2C-ST - Vítek a Áďa - finále
JUN-2C-LA - Matěj a Emča - stříbro
Dospělí-B-LA - Kiki a Lucka - stříbro
fotky z Těšína najdete zde >>>
SOBOTA - Ústí nad Labem European Cup 10T
Dan a Emča - 14. místo
blahopřejeme VŠEM
NEDĚLE - Ústí nad Labem - Internatinal Open
Roman a Andy - semifinále ST International Open (10/34)
Roman a Andy - 2. kolo LA Intermational Open (26/42)
blahopřejeme ke skvělé taneční premiéře:)

Vystoupení obec Hať
31.10.2018

 Děkujeme našim seniorům Danušce a Petrovi
fotky najdete zde >>>

Vystoupení SESTRA ROKU 2018
29.10.2018

 prima vystoupení s paní IIonou Csákovou máme za sebou
ZVLÁDLI JSME TO:)
velké poděkování patří našim juniorským párům Matýskovi a
Barušce, Pagimu a Emči, Vítkovi a Ádi
a také maminkám Katce a Veronice
fotky najdete zde >>>
sestřih TV Polar najdete zde >>>

Ohlasy:
Dobrý den, paní Leono. Bylo to s Vámi prima a děcka jsou zlatíčka. Děkuji za hřejivá
slova a všem vám přeji mnoho úspěchů, radosti a štěstí.
S úctou Ilona C.
Ale vy jste to zvládli úžasně - děti i Ty, všem se vystoupení moc líbilo

 
Děkujeme Pagimu za video ze zkoušky
 

Vystoupení Sestra roku 2018 - Taneční studio OstravaVystoupení Sestra roku 2018 - Taneční studio Ostrava

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Slany-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Slany-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceTanecni.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Tesin-11/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Tesin-11/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/vystoupeni-duchodci/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/vystoupeni-duchodci/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/vystoupeni-sestraMSK/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/vystoupeni-sestraMSK/fotogalerie.php
https://polar.cz/porady/moravskoslezska-sestra/moravskoslezska-sestra-03-11-2018-17-14-08
https://www.youtube.com/watch?v=Y7l4ZdBrJ6M
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Hradiště

Zdounky

Kačka

western

Hradec

Londýn

soutěžní víkend
28.10.2018

 Uherské Hradiště
Roman a Monika - ST 3. místo a vyšší třída A
blahopřejeme moc
fotky nadete zde >>>
Praha Výstaviště
Adam a Kačka - postup do 4. dílu Star Dance:)
blahopřejeme a děkujeme za sms SD 5:)
Brno
Kryštof a Lucka - semifinále latina
bahopřejeme

Vystoupení hotel Western Ostrava
26.10.2018

Firemní a plesová sezóna pomalu začíná a my jsme opět u toho
Veškerá nabídka včetně krátkých videí viz nabídka vystoupení

 
Fotky najdete zde >>>

soutěžní víkend za námi:)
20.10.2018

Trenčín
WDSF mládež ST - Kuba a Saša - ve 24
WDSF mládež LA - Kuba a Saša - ve 24
Praha
Jun II C ST - Vítek a Adéla - finále
Jun II C LA - Vítek a Adéla - finále
blahopřejeme

sobotní a nedělní taneční smršť:)
14.10.2018

 Pezinok Slovensko
Dan a Emča - ST - 1. místo
Dan a Emča - LA - 3.místo
Zdounky u Kroměříže
Matěj a Baruška - LA 1C - 3. místo
Matěj a Baruška - ST 2B - 3. místo
Matěj a Emma - LA 2C - finále
fotky najdete zde >>>
Česká televize
Kačka a STAR DANCE:)
WDSF Hradec Králové
sbírání mezinárodních zkušeností a bodů do rank listu - Kuba, Petr,
Kryštof a jejich partnerky:)
 blahopřejeme a děkujeme za repre:)
fotky nadete zde >>>

International Dance Championship Londýn
2018
14.10.2018

jedna z největších a nejkrásnějších soutěží světa
tančí špičkové amatérské a profesionální taneční páry standard a latinu
živá úžasná hudba
nádherný a skvostný prostor Royal Albert Hall
 a opět jsme měli štěstí být u toho:)
fotky najdete zde >>>

Když tančíte, lepší se vám zrak
09.10.2018

Trénink na MSR 2018 - Taneční studio OstravaTrénink na MSR 2018 - Taneční studio Ostrava

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/UhHradiste-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/UhHradiste-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/vystoupeni-western/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/nabidka.php?men=1
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/vystoupeni-western/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Zdounky-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/stardance-Kaca/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Zdounky-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Hradec-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Hradec-10/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Londyn/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Londyn/fotogalerie.php
https://www.youtube.com/watch?v=X4HaGYs5Ar4
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Vyškov

újezd

Kyjov

výstava

StarDance

Den seniorů
08.10.2018

děkujeme našim zkušeným párům za sobotní vystoupení na Dni
seniorů

soutěžní víkend
07.10.2018

sobota 6.10.
MS latina Ostravar Aréna
2 zástupci ČR ve 24:)

 
 sobota 6.10.
Vyškov u Brna
Jun 1 LA - Matěj a Baruška finále
Jun 2 LA - Matěj a Baruška finále
blahopřejeme
fotky z Vyškova najdete zde >>>

 
neděle 7.10.
Ostrava Open Ostravar Aréna
oba naše páry 1.kolo mezinárodní soutěže
a jedeme dál:)

taneční víkend
27.09.2018

 opět jsme drželi palce našim párům o víkendu:)
tentokrát nás reprezentovali v Kyjově a Újezdu u Brna a taky na
Slovensku v Popradu:)
PÁTEK - Újezd u Brna
3. místo LATINA - Kryštof a Lucka
2. misto STANDARD - Petr a Danuška
blahopřejeme:)
 SOBOTA - Kyjov
3. místo STANDARD - Vítek a Áďa
3. místo LATINA - Vítek a Áďa
blahopřejeme:)
SOBOTA - Poprad
2. místo STANDARD - Dan a Emča
2. místo LATINA - Dan a Emča
fotky z Újezdu najdete zde >>>
fotky z Kyjova najdete zde >>>
supr , že děláme ve Studiu  "desítku":)))))

StarDance 2018 - už 13.10. na ČT1:)
25.09.2018

Rozhodně nic nepodceňuje: Benjamínek StarDance Adam Mišík najel
na přísnou životosprávu

Takovou disciplínu nemá mezi soutěžícími letošního StarDance snad nikdo.
Adam Mišík (21) stejně jako ostatní dře několikrát do týdne na tanečním
parketu. K tomu ale ještě přešel na zdravou životosprávu.

„Mám speciální jídelníček, mám krabičkovou stravu, takže Káťa je z toho
smutná, protože nemůžeme jít ani nikam na oběd,“ svěřil se smíchem Adam, který se dosud kvůli
svému nabitému programu nestíhal příliš dobře stravovat.

„Pomáhá mi to v tom, abych zůstal nějak fit a měl trochu energii. Začal jsem s tím, abych hlavně
věděl, že jím dobré jídlo, protože moje normální stravování nebylo optimální k tomu výdeji
energie,“ prozradil nám zpěvák a herec, který dře v potu tváře na tanečním parketu pod
taktovkou Kateřiny Krakowkové.

„Trénujeme tak tři hodiny až šestkrát týdně. Máme asi čtyři tance, ne úplně celé,“ svěřila jeho
tanečnice s tím, že zatím je pro ně nejtěžší samba. „Je to strašně náročný. Něco takového jsem
nikdy nezažil. Je to nová výzva, samozřejmě, že to není vždycky
jednoduché,“ okomentoval své trénování ve StarDance Mišík, který je
rád, když si doma každý večer alespoň trochu odpočine. ■
Foto a vzkaz najdete zde >>>

Taneční studio Ostrava - první výstava:)
23.09.2018

děkujeme firmě Dental Detail s.r.o. a paní
MUDr. Naděždě Skibové za poskytnutí
prostoru pro naši první taneční výstavu
děkujeme našemu dvornímu fotografovi
panu Ing. Pavlu Motanovi
přijďte se podívat, stojí to za to:) - Na
Hradbách 2632/18

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/tanec.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/DenSenioru1.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/OstravaOpen1.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Vyskov-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Vyskov-10/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/OstravaOpen2.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Ujezd-9/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Kyjov-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Ujezd-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Kyjov-9/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/stardance-Kaca/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/stardance-Kaca/Rozhovor.PDF
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/stardance-Kaca/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Vystava/fotogalerie.php
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Otrokovice

tanec a joga

DSOLoukov 8

Loukov 7

díky 1

tábor 1

je to nádhera:)
Fotky najdete zde  >>>

soutěžní víkend
22.09.2018

 OTROKOVICE
finále B-ST Petr a Vendy
finále B-LA Kiki a Lucka
finále C-ST Matěj a Emmča, Vítek a Áďa
3. místo C-LA Matěj a Emča
fotky najdete zde >>>
RAPOTÍN
2. místo C-ST Matěj a Emča
1. místo C-LA Matěj  Emča
3. místo B-LA Kiki a Lucka

yes

...proč platit za tanec?...
01.09.2018

2. ročník již ZA NÁMI:)
31.08.2018

 Jóga a tanec pod porubským nebem
2. ročník již za námi
děkujeme, že jste byli s námi
děkujeme, že jste tančili s námi:)
děkujeme, že jste cvičili s námi:)
tak třeba zase za rok:DDD
fotky Toma Spáčila a pana Rubišara najdete zde
>>>

  
Reportáž televize Fabex  (od 4:13) najdete zde >>>
Ohlasy >>>

Taneční soustředění Dance Studia ST+LA Loukov 2018-už za námi:)
17.07.2018

 3.8.-11.8. 2018
fotky pátek-neděle zde >>>
fotky z pondělí najdete zde >>>
fotky z úterý najdete zde >>>
fotky středa - čtvrtek najdete zde >>>
fotky z pátku najdete zde >>>
fotky ze soboty najdete zde >>>
děkujeme, že jsme spolu byli:)

  
Ohlasy >>>

PRÁZDNINY 2018 - latinské soustředění pro výkonnostní taneční páry Loukov
Open 2018
17.07.2018

 děkujeme, že jste s námi byli, makali a a načerpali:)
fotky ze soboty a neděle najdete  zde >>> 
další fotky najdete zde >>>
těšíme se zase někdy příště

  
Ohlasy >>>

Letní dívčí taneční soustředění - BALET, MODERNA, JAZZ 2018
16.07.2018

 už je to za námi ...
fotky z pondělí najdete zde >>>
fotky z úterý a středy najdete zde >>>
fotky ze čtvrtka najdete zde >>>
fotky z večerního čtvrtku a pátku zde >>>
děkujeme, že jste s námi BYLY heart

  
Ohlasy >>>

PRÁZDNINY 2018 - letní příměstský taneční tábor 2018 - za námi :)
11.07.2018

 děkujeme, že jste s námi byli:)
děkujeme za všechny dnešní dobroty:)
děkujeme za květiny a milé dárečky:)
a třeba zase za rok na 3. ročníku v podobném termínu:)
předběžné přihlášky na r. 2019 jsou již na www:)
foto z pondělí najdete zde >>>
foto z úterý najdete zde >>>
foto ze středy najdete zde >>>
foto ze čtvrtka najdete zde >>>

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Vystava/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Otrokovice-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Otrokovice-9/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/proc_tanci.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/Joga_a_tanec_program.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/tanec-joga/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/tanec-joga/fotogalerie.php
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/magazin-z-poruby-6-9-2018-18-36b.html
http://danceostrava.k2.cz/referenceTanecJoga.php
http://www.dance-ostrava.cz/img/reference/jine/Letak-Loukov-DSO.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Loukov-8-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Loukov-8-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Loukov-8-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Loukov-8-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Loukov-8-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Loukov-8-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Loukov-8-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#DSO2018
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Loukov-7-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Loukov-7-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Loukov-7-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#open2018
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/jine/Letak-Loukov-divci.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/divky-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/divky-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/divky-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/divky-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/divky-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#divky2018
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/tabor-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/tabor-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/tabor-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/tabor-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/tabor-4/fotogalerie.php
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kočky

slunečnice

foto z pátku najdete zde >>>
foto z pátečního vystoupení najdete zde >>>
 
Ohlasy >>>

kočičky-už za námi:) DALŠÍ již brzy
30.06.2018

 pokračujeme na podzim pravidelně v pátky večer:)
Výhody:
Věnujeme se PŘIROZENĚ celému tělu a v přirozeném pohybu
Spolupracujeme spolu navzájem  a nikdy nevíme, jaká bude
partnerská "odpověď":)
Komunikujeme spolu
Užíváme si to spolu a hodně se smějeme:)
Cvičení si na první lekci buď zamilujete nebo ho budete nenávidět:)
PRVNÍ LEKCE "pro nováčky" JE VŽDY ZDARMA:)
na lekci je třeba přihlásit se nejpozději DEN předem DO 19.00 hod na 603872168 nebo
info@danceostrava.cz
přihlásit na lekci  online >>>
další info viz kurzy pro dospělé
těšíme se:)
foto zde >>>

úspěšný víkend pro naše seniory:)
25.06.2018

Praha
2 x 1. místo a vyšší třída "B" pro Vladka  a Elišku
blahopřejeme moc:)

Celostátní konference Slunečnice
20.06.2018

 dnes jsem vystupovali na celostátní konferenci "Psychobigrafické
péče"
děkujeme Emči a Pagimu, Ádi a Vítkovi:)
fotky najdete zde >>>
 
Ohlasy:
Děkujeme moc Vám oběma, Všichni řekli, že to byl fajn energické
a příjemné oživení. Ještě jednou tisíceré díky.
 

setkání Elisek
18.06.2018

letní setkání tanečních "Elisek" po letech

Pozvánka na naše akce
14.06.2018

Taneční studio Ostrava - příměstský taneční tábor 2018Taneční studio Ostrava - příměstský taneční tábor 2018

Taneční studio OstravaTaneční studio Ostrava

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/tabor-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/tabor-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/kocky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/objednavka-plavky.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/kocky/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/Ochodkovi.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/vystoupeni-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/vystoupeni-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/Elisy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nxk5Pd7aKfI
https://www.youtube.com/watch?v=hMZs6U2q8oQ


25.09.21 19:36 Taneční studio Ostrava

danceostrava.k2.cz/archiv2018.php 8/13

Hluk

akademie

frýdlant

Kladno

balet

Víkendové soutěže
04.06.2018

 Kladno
Mirek s Hedvikou přivezli zlato ze STT a postup do třídy A
Roman s Monikou mají také zlato a do třídy A chybí 2 body
oběma párům blahopřejeme
fotky najdete zde >>>

Víkendové soutěže
27.05.2018

 Hluk
Roman s Monikou přivezli 2. místo ve STT
Vladek s Eliškou získali 2. místo v LAT
blahopřejeme :-)
fotky najdete zde >>>

Vlašim
Mirek s Hedvikou mají zlato ze STT
blahopřejeme :-)
fotky najdete zde >>>

soutěžní víkend
19.05.2018

Neratovice
Roman a Monika - zlato a stříbro ST
Olomouc
Kuba a Saša - účast v WDSF ST a LA
děkujeme:)

Divadlo již za námi
17.05.2018

 Baletní představení Myslím, tedy jsem
jsme rádi, že jsme viděli:)
fotky zde >>>

AKADEMIE 2018 - za námi:)
16.05.2018

 děkujeme, že jste byli i letos s námi:)
děkujeme všem malým i velkým tanečníkům, lektorům, trenérům a
celému tanečnímu štábu:)
kus práce za námi:)
Informace a objednávky fotek najdete zde >>>
ochutnávka fotek pana Pavla Motana zde >>>
 
objednání profi DVD do 25.5.2018 zde >>>
prosíme o brzké vrácení vypraných a podepsaných kostýmů
INFO EMAILY JIŽ BRZY přitančí K VÁM VŠEM
děkujeme
a těšíme se za rok:) SLAVÍME neskutečných nepřetržitých 20 let:)))
21. 5. 2019 cool
 
Ohlasy >>>
 

soutěžní víkend
12.05.2018

sobota 12.5. Vyškov
Vítek a Adélka - finále ST
Vítek a Adélka - fináíle LA + vyšší třída:)
blahopřejeme
neděle 13.5.Zabrze Polsko
držíme palce Kubovi a Sašce
Dan a Emča - finále ST - obrovská gratulace:)

opět soutěžní víkend:)
05.05.2018

 v sobotu naše páry reprezentovaly Studio na těchto soutěžích:
Frýdlant nad Ostravicí
Matěj a Baruška - 2 x 2.místo LA
Vítek a Adélka - 2. místo LA
Vítek a aAdélka - 2. místo ST
Matěj a Emča - 3.místo ST
Praha
Mirek  Hedvika - 3.místo ST
děkujeme a blahopřejeme
Spytihněv
Petr a Dana - 2x 1. místo ST a zisk třídy B

Pozvánka nPozvánka n……

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Kladno-6/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Kladno-6/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Hluk-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Hluk-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Vlasim-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/Diplom_Neratovice.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/divadlo/fotogalerie.php
http://www.ndm.cz/cz/balet/predstaveni/4735-myslim-tedy-jsem/2018-06-20/31592/
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/divadlo/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/akademie/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/foto-PavelMotan.html
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/akademie/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/objednavkaDVD.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceAkademie18.php?men=9
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/Vyskov.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Frydlant-5/fotogalerie.php
https://www.youtube.com/watch?v=5KK17OazSxg
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open 1

Hlučín

Nybmurk

MDT

Kladno

scéna

Fotky najdete zde >>>
 
Hořice - 8.5.2018
Mirek a Hedvika - 3. místo  ST
 

Jarní dny otevřených dveří 2018 - již
za námi
30.04.2018

 rádi Vás uvidíme v těcho dnech na SVČ B.Martinů 17
NA OTEVŘENÝH TANEČNÍCH LEKCÍCH pro všechny
čtvrtek 19.4 - děkujeme za Vaši dnešní hojnou účast a společné
taneční tvoření:)

Fotky najdete zde >>>
pondělí 23.4.

15.45-16.30 žabičky (2012-2013 )
středa 25.4.

14.30-15.15 motýlci (2010-2011)
Fotky najdete zde >>>

čtvrtek 26.4.
14.30-15.15 mekáček (2007-2009)
15.30-16.15 čivava (2004-2007)
16.30-17.15 pokročilé dívky (od 1999)
Fotky najdete zde >>>

pátek 27.4.
14.45-15.30 myšičky (2010-2012)
Fotky najdete zde >>>

Pozdrav z Ruska
30.04.2018

Kája s Danem zdraví z Ruska
a držíme palce na mezinárodní soutěži

víkendové soutěže
26.04.2018

 víkend 28-29.4.2018 -  Hlučínská lilie
přijďte podpořit naše páry:)
DĚKUJEME
sobota 28.4. Hlučín
Matěj a Baruška - finále LA
Matěj a Baruška- finále ST
Vítek a Adélka - finále LA
fotky z Hlučína najdete zde >>>
sobota 28.4. Nymburk
Roman a Monika - finále a bronz ST
víkend Kolín
Mirek a Hedvika - finále a bronz ST
blahopřejeme
fotky z Nymburka najdete zde >>>

 

Přehlídka scénického tance - Dospělí 28.4.2018 Prostějov
24.04.2018

a jsme zpátky:)
i s nádherným oceněním choreografie "LOSS and HOPE"
"za silnou výpověď v tanci
děkujeme choreografce Kasii a tanečnicím a těšíme se
na další setkávání:)
fotky najdete zde >>>

Mezinárodní DEN TANCE
(29.4.)
17.04.2018

 v
rámci
MDT
se

uskuteční festival MOVE FEST >>>
29.4. jsme se zúčastnili workshopů různých tanečních technik a stylů a také jsme pro Vás
tančili:)
a učili jsme se  celorepublikovou společnou choreografii
DĚKUJEME že jste byli s námi:)
fotky najdete zde >>>

opět úspěšný taneční víkend
15.04.2018

 a to pro Vítka a Adélku:)
Kladno
1. místo ST
3. místo ST
3. místo LA
blahopřejeme heart
fotky zde >>>

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/Valecko.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Frydlant-5/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/fredy-horice.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/open1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/open1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/open-dny.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/open2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/open3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/open4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/Kaja.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Hlucin-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Hlucin-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Nymburk-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Nymburk-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/Pamet-list-scena.pdf
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/Cena-poroty-Scena.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/prostejov-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/prostejov-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/cooltour/fotogalerie.php
http://movefest.cz/
http://fotogalerie18/cooltour/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Kladno-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Kladno-4/fotogalerie.php
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oheň

Loukov 2

závěr

Praha

loukov

Víkend 21. a 22.4.2018
14.04.2018

 v sobotu a v neděli v DK Akord naše dívky
soutěžily s choreografií "Oheň"
Blahopřejeme k 1. místu v sobotu a k
postupu do nedělní části soutěže smiley
fotky najdete zde >>>
 
Mirek a Hedvika - finále STT v Chrudimi
Blahopřejeme !!!
 

Víkendové soutěže
08.04.2018

 Fotky z Prahy najdete zde >>>
Fotky z Ostravy najdete zde >>>

Pozvánka Tanečního studia na naše AKCE 2018
03.04.2018

Jarní startovací intenzivní taneční Loukovy - již za námi:)
31.03.2018

 2. turnus již také za námi - DĚKUJEME za společné chvílle, ranní
povídání, vtipné hlášky, neutuchající zájem o výuku, vynikající
dorty, koláče, buchty, kávu, korbáčiky a všechny doborty:) Těšíme
se na společný taneční podzim:)
fotky z 2. turnusu najdete zde >>>
1. turnus již za námi - DĚKUJEME moc - za příjemná a vtipná rána,
vynikající buchtičky, totální nasazení:), schopnost vnímat a přijímat, pracovní morálku,
dochvilnost, zachránění Loukova před bombovými útoky:DDD, za bytí TADY a TEĎ:) Těšíme
se už teď na Loukov 2019:)
fotky z 1. turnusu najdete zde >>>
fotky pana Rubišara najdete zde >>>

Ohlasy >>>
 

Závěrečná tanečních kurzů - už za námi:)
29.03.2018

 děkujeme Vám všem za VŠE heart heart heart
těšíme se opět na podzim a samozřejmě na soustředění do Loukova

smiley
pár fotek najdete zatím zde >>>
foto pana Rubišara najdete zde >>>
 
Ohlasy >>>
 

Společná choreografie L. Bankové  "Horečka čtvrteční noci" v podání úžasných kurzistů:)
 

Taneční studio OstravaTaneční studio Ostrava

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/ohen/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/Diplom-DanceStar2018.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/ohen/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/fredy.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Praha-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Praha-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Ostrava-4/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Loukov-4-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Loukov-4-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Loukov-4-1-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Loukov-4-1-1/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Loukov-4-1-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceTanecni.php?men=9
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/zaver-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/zaver-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/zaver-3-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceTanecni.php?men=9
https://www.youtube.com/watch?v=lbVGH4Gqzy8
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Brno open

plesy

Třinec

MCR 10t

MČR 10T 2018 - Česká televize
29.03.2018

záznam Mistrovství ČR 10T 2018 - ČT Sport >>>
:)
 
poděkování starosty >>>

víkendové soutěže
25.03.2018

Roman a Monika - bronz ST Praha
blahopřejeme smiley

Brno Open 2018
20.03.2018

Brno Open 2018 na ČT :) >>>

Brno Open 2018 - již za námi
06.03.2018

 sobota 10.3.2018
WDSF Mistrovství Evropy 2018 v 10-ti tancích
Mistr Evropy 10 tanců rok 2018
Konstantin Gorodilov a naše milá Dominika Bergmannová
Vicemistr Evropy 10 tanců pro rok 2018
David Odstrčil a Tara Bohak
BLAHOPŘEJEME:)
World Open 2018 v latině
Robin Ondráček a Anna Banková ve 48:)
neděle 11.3.2018
Pohár partnerských měst 2018 - 3. místo pomohli vybojovat Robin Ondráček a Anna Banková
World Open 2018 ve standardu
Robin Ondráček a Anna Banková ve 24:)
Kuba se Saškou také v obou dnech na soutěžích Open ST a Open LA sbírali cenné zkušenosti
a bodíky do světového žebříčku
Blahopřejeme:)
fotky najdete zde >>>

Plesová sezóna
04.03.2018

 Plesová sezóna je u konce a my jsme byli opět u toho:)
Fotky z vystoupení na plesech najdete zde >>>

soutěž MS divize Třinec
04.03.2018

 sobota 3.3.
Matěj a Emma - 2 místo ST
blahopřejeme
fotky najdete zde >>>

úspěšný taneční víkend našich SENIORŮ :)
18.02.2018

Říčany u Prahy
Roman a Monika - 2x stříbro ST
Vladek a Eliška - 2x finále LA
Mirek  Hedvika - stříbro ST + finále ST
blahopřejeme

Mistrovství ČR 2018 v deseti tancích - už za námi
18.02.2018

 obrovský úspěch pro Robina a Aničku - FINÁLE yes yes yes
velká gratulace smiley
Kubík a Saška ve čtvrtfinále
blahopřejeme
fotky najdete zde >>>

Mistrovství SR v latinskoamerických tancích 2018 - za námi:)

Taneční studio Ostrava - závěrečná tanečních kurzůTaneční studio Ostrava - závěrečná tanečních kurzů

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10171877043-tanec/318297371101004-m-cr-v-10-tancich
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/podekovaniMCR-10T.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10171877043-tanec/318297371101003-brno-open-2018/
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Brno-open/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Brno-open/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/vystoupeni-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/vystoupeni-3/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Trinec-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Trinec-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Ricany-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/MCR-10T/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/MCR-10T/fotogalerie.php
https://www.youtube.com/watch?v=Spdm1oXbLZM
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Zuzka

MČR - stt

lat

workshop

divadlo

18.02.2018

sobota 3. března 2018
Dan a Emča FINÁLE
obrovská gratulace!!!

úspěšný taneční víkend za námi:
10.02.2018

Dan a Emča - BRONZ na Mistrovství Slovenska 2018 v 10-ti tancích
velké blahopřání yes
Robin a Andy - finále Taneční ligy ST Roudnice nad Labem
blahopřejeme a držíme palce dále:)

Mistrovství ČR 2018 - latinskoamerické tance
03.02.2018

 první Mistrovství tohoto roku již za námi
blahopřání všem Mistrům i ostatním soutěžícím
fotky najdete zde >>>

vynikající Zuzka ze světa do rodné Ostravy-
Poruby
28.01.2018

Mistryně Švýcarska
Finalistka Velké Británie v amatérech i profesionálech
mezi 48 nejlepšími profesionálními tanečními páry (The United
Kingdom 2018) na světě
naše milá Zuzanka Sýkorová přijíždí nakopnout naše páry nejen
před Mistrovstvím ČR
fotky najdete zde >>>

reportáž televize Fabex 2018 - Dance Studio Ostrava
27.01.2018

Reportáž o Dance studiu Ostrava televize Fabex najdete zde >>>
již přes 4 tisíce zhlédnutí:)
děkujeme moc!

Mistrovství ČR 2018 - standardní tance - již za námi
27.01.2018

 blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci všem 3 našim párům:
Honza a Kačka - semifinále dospělí
Robin a Andulka - semifinále dospělí
Kuba a Saška - o jedno místo utekl postup do čtvtfinále

indecision
poděkování posíláme organizátorům do Třince za příjemné
mistrovství
těšíme se na MČR 10T
fotky najdete zde >>>
 
záznam ČT z MČR stt - najdete zde >>>

Workshop pohybového jazyka GAGA s Adi Salant - víkend:)
27.01.2018

workshop Gaga s Adi Salant
a byli jsme u toho:)
fotky najdete zde >>>

Dva světy/Jeden svět
24.01.2018

 Divadlo moravskoslezské "Dva světy/Jeden svět"
kulturní akce Studia a také pohled do zákulisí na "prkna co
znamenají svět" smiley
fotky najdete zde >>>

Mistrovství Evropy v krasobruslení 2017
20.01.2018

Právě před rokem. Vzpomínáme.

Taneční studio OstravaTaneční studio Ostrava

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/a_jine/MSR-LAT.pdf
http://danceostrava.cz/fotogalerie18/MCR-lat/fotogalerie.php
http://danceostrava.cz/fotogalerie18/MCR-lat/fotogalerie.php
http://danceostrava.cz/fotogalerie18/Zuzka-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.cz/fotogalerie18/Zuzka-1/fotogalerie.php
http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/dance-studio-ostrava.html
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/MCR-stt/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/MCR-stt/fotogalerie.php
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10171877043-tanec/418232401101001-m-cr-ve-standardnich-tancich
http://danceostrava.cz/fotogalerie18/moderna/fotogalerie.php
http://danceostrava.cz/fotogalerie18/moderna/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/divadlo-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/divadlo-1/fotogalerie.php
https://www.youtube.com/watch?v=sJrKTWwgqyE
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praha

ples

Jaruška Calábková
17.01.2018

dnes slaví a jistě i tančí v nebi naše vynikající
trenérka paní Jaruška Calábková 87 let:)
i její velkou zásluhou existuje Taneční studio, ve
kterém můžete tančit i Vy:)
DĚKUJEME za vše s láskou vzpomínáme heart

taneční víkend přiváží do Ostravy BRONZ:)
15.01.2018

 Praha 14.1.
Kryštof a Lucka - 3  místo
LA
bllahopřejeme
fotky najdete zde >>>

Plesová sezona v plném proudu:)
14.01.2018

 plesová sezona se rozjíždí a my jsme opět u toho:)
v pátek 19.1. byl v akci "Oheň", "Náladičky" a "Passodoble" na plese
Wichterleho gymnázia
fotky najdete zde >>>

Smuteční oznámení
05.01.2018

S velkým smutkem si Vám dovolujeme oznámit, že
v pondělí 1. 1. 2018 odtančila paní Veronika Timerné Kvitová z
našich životů.
 
Veronika nejprve reprezentovala ČR, byla tanečnicí mezinárodní
třídy, finalistka MČR v latině a MČR v LA družstev, Mistryně ČR
formací.
Tančila v Tanečním klubu Jarky Calábkové.
Poté svůj taneční život přestěhovala do Maďarska, kde se stala
Mistryní Maďarska v latině amatérů, posléze profesionálů.
Byla vynikající trenérkou, porotkyní nejvyšších tříd.
 
A především náherná bytost...
 
DĚKUJEME ŽE JSME SE VČERA BYLI SPOLEČNĚ S
VERUNKOU ROZLOUČIT.
Byl nás PLNÝ sál - děkujeme!

Lednové PRIO o Dance studiu
04.01.2018

nezkrácený text článku najdete
zde >>>

Archív 2019 >>>

Archív 2018 >>>

Archív 2017 >>>

Archív 2016 >>>

Archív 2015 >>>

Archív 2014 >>>

Archív 2013 >>>

Archív 2012 >>>

Archív 2011 >>>

Archív 2010 >>>

Archív 2009 >>>

Archív 2008 >>>

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/Praha-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/Praha-1/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie18/ples-Wigym/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie18/ples-Wigym/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ajine/parte.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ajine/svicka.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie17/ajine/Loukov.pdf
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/PRIO-1-2018.pdf
http://danceostrava.k2.cz/img/reference/PRIO-1-2018-text.pdf
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

