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Archív novinek
KANCELÁŘ
21.08.2021

kancelář, emaily, mobil STUDIA bude ve dnech 21.8.-30.8.2021 mimo provoz
pište, sms-kujte - ozveme se Vám až po 30.8.2021
děkujeme za pochopení

 
Příměstský taneční tábor na ČT:)
16.07.2021

máme radost, že kousek naší "příměstské" radosti a tvorby můžete najít v ranním pořadu
Studio 6  z data 16.7.2021 - www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/ - cca
15.35 minuta:)
DĚKUJEME naší reportérce paní Škovranové:)

 
Taneční léto 2021
12.07.2021

 
Taneční léto 2021 - Příměstský tábor - foto pondělí
07.07.2021

Novinky

Nabídka vystoupení

Tančírna

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
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http://danceostrava.k2.cz/o_nas.php?men=4
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mezinárodní soutěž Verona Open
21.06.2021

o víkendu se opět soutěžilo
Open International Verona - sobota Adult STT
Roman a Anička 15-16/172
Open International Verona - neděle Adull LAT
Roman a ANička 40-42/121
BLAHOPŘEJEME:)

 
MALÉ děti - malá změna výuky v 6/2021
13.06.2021

VEVERKY - nové malé děti
taneční lekce  se vyjímečně z pátku 18.6. přesouvá na pondělí 28.6. (15.30-16.15 hod
Korunka)
děkujeme za pochopení

 
sobota 12.6.2021 a 3 taneční páry na soutěži:)
12.06.2021

Českomoravský pohár 2021 - Kladno
Kuba a Saška STT Dospělí - 2/5 a stříbro
Kuba a Saška LAT Dospělí - 4/10 a finále
Taneční soutěž Brno
Petr a Naďa STT-Dospělí D - 7/11
Petr a Naďa STT-Sen I STT E - 4/13 a finále
Petr a Barča STT-Sen I STT E - 6/13 a finále
Petr a Barča STT-Sen II E - 3/10 - finále a bronz
všem párům blahopřejeme:)

 
Tanec pro děti a sportovní taneční páry - ZAČALI JSME:)
30.05.2021

Taneční studio Ostrava ZAHÁJILO svou činnost 31. 5. 2021:)
Emaily odešly Vám všem 20.5.2021 - kdo neobdržel, pište prosím obratem
Další emaily s vyúčtováním celého školního roku 2020-2021 přijdou VŠEM PRUBĚŽNĚ dle
zpracování účetní firmou
taneční páry MALÉ - úterky v červnu VŽDY vedená lekce 16.00-17.00 Korunka
taneční páry VELKÉ - pondělky 17.00-19.30 Tigrid, středy 17.00-19.30 Tigrid,úterky
ind.lekce Korunka, pátky volné tréninky (17.15-19.00) Korunka
TANEČNÍ STUDIO v roce 2020/21 - poslední taneční lekce proběhnou v pátek 25.6.2021
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS Taneční léto 2021  - vše se plní, zbývají poslední volná místa:)
příměstské tanečně-kreativní tábory
taneční soustředění pro juniory (cca 10-16 let) - taneční páry + moderní tanec pro dívky
taneční víkend pro ženy
taneční soustředění pro páry z tanečních kurzů
taneční soustředění pro výkonnostní sportovní taneční páry
a podzimní Mistrovský Loukov LAT
děkujeme, že jste stále s námi

 
Čekomoravský pohár 2021
30.05.2021

Mikulov 2021
Mirek a Kristýna Dospělí STT 9/11
Blahopřejeme

 
Zveme Vás na SuperTaneční léto 2021
18.05.2021

PŘÍMĚSTSKÝ tanečně-kreativní tábor Poruba
již za námi... a těšíme se na rok 2022 - přihlášky již na www:)

Č Ř Ě

http://www.danceostrava.cz/fotogalerie21/tanecni_leto_pondeli/fotogalerie.php
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TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ pro taneční páry kategorie dětí a junior a samotné dívky -
současný tanec
18.-21.7.2021 Loukov, děti od 8-15 let
již za bámi... a těšíme se opět v roce 2022:)
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ pro úžasné ženy
22.-25.7.2021 Loukov
současný tanec, muzikálový tanec, flamenko, pilates, joga, zpěv, povídání o životě a tak:)
již za námi... těšíme se opět na léto roku 2022:)
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ a setkání pro páry z tanečních kurzů
již za námi... těšíme se na podzimní taneční a v létě 2022 opět v Loukově:)
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ pro výkonnostní taneční páry a reprezentanty
3.-8.8.2021 Loukov
tradiční a oblíbené "makací" soustředění LATINY
již za námi...
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ latiny před MČR 2021
8.-12.9.2021 Loukov
intenzivní příprava na MČR 2021 včetně simulované soutěže v sobotu 11.9.:)
předběžné přihlášky viz levý sloupec nebo zde
veškeré info na info@danceostrava.cz, 603 872 168

 

 
Českomoravský pohár 2021
15.05.2021

Karlovy Vary 15. 5. 2021
Dan a Emča - Dospělí STT/M - 2. stříbrné místo/11
Blahopřejeme:)

 
Den tance
29.04.2021

dnes je světový Den tance:)
tančete s úsměvem Vašimi životy v každou volnou chviličku heart

 
Víkend 24.-25.4. mezinárodní soutěž Open Itálie
24.04.2021

Sobota - Open STT
Roman a Anička ve 24:) (18-20/139)
Neděle - Open LAT
Roman a Anička ve 48:) (39-40/99)
moc blahopřejeme yes

 
Sobota 17.4. další soutěž ČS poháru
17.04.2021

Štenberk za námi:)
STT Dospělí
Roman a Anička - finále - stříbro - 2/18
Dan a Emča - finále - 6/18
Kuba a Saška - semifinále - 9/18
Mirek a Týna - 15-13/18
LAT Dospělí
Roman a Anička - finále - 6/19
Kuba a Saška - semifinále - 11-12/19
děkujeme:)

 
KURZY pohodových Tanečních a Flamenka
12.04.2021

Milí kurzisté
vzhledem k DALŠÍM opatřením vlády budou "podzimní" taneční kurzy probíhat následovně:
POHODOVÉ TANEČNÍ KURZY

Taneční soustředění Loukov 2020Taneční soustředění Loukov 2020

http://www.danceostrava.cz/Loukov.php?men=1
https://www.youtube.com/watch?v=KFnmiTkRK6s
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Markovi

Dnes všem odešly emaily - "pohodové taneční kurzy pro dospěláky" přesouváme na podzim
2021
FLAMENKO
POKRAČUJEME ve výuce od září/října 2021 a těšíme se:)
prosíme zůstaňte s námi heart

 
Českomoravský pohár 2021
11.04.2021

9. 4. 2021 Bílovec
Kategorie dospělí STT
Roman a Anička finále a bedna 3/13
Dan a Emča finále 6/13
Mirek a Týna 13/13
Kategorie dospělí LAT
Roman a Anička semifinále 8/19
děkujeme za repre a blahopřejeme smiley

 
Českomoravský pohár 2021
28.03.2021

další ze soutěží poháru se konala v Brně
STTdospělí
Mirek a Kristýna 12/14
blahopřejeme

 
Českomoravský pohár 2021
21.03.2021

za přísných hygienických podmínek proběhla v sobotu 20.3. 2021 první ze 4 naplánovaných
soutěží Českomoravského poháru 2021 a přinášíme Vám výsledky našich párů, které se sešly
na soutěži po více jak 1/2 roce
Dospělí STT
Roman a Anička - finále - 4/25
Dan a Emča - semifinále - 9/25
Mirek a Kristýna 20/25
Blahopřejeme
Dospělí LAT
Roman a ANička - finále - 6/29
Blahopřejeme
a těšíme se na další soutěže v Bílovci, Brně a Šternberku smiley

 
pondělí 15.2.2021
15.02.2021

dnes ČT ART 20.15 hod a naše skvělá Andrejka v taneční akci "Panoptikum"
držíme palce heart

 
Martina a Tomáš MARKOVI
08.01.2021

 Martina a Tomáš MARKOVI - sourozenecký pár, který se zapsal do
historie českého tancování:).
Na ivysílání ČT můžete nyní shlédnout dokumenty o jejich cestě
před pár lety i nyní - "Nehasit hořím" a "Ještě hořím?"
I my jsme se podíleli na jejich cestě k úspěchu a děkujeme za
společné chvíle na parketu i mimo něj
Nehasit hořím - Martina a Tomáš MARKOVI na ČT >>>
Ještě hořím? - Martina a Tomáš Markovi, tanečníci ma ČT >>>

 
PODĚKOVÁNÍ
31.12.2020

Děkujeme Vám všem, kteří jste v
tomto roce poskytli Vaše DARY a
podpořili Taneční Studio - ze srdce
Vám DĚKUJEME heart
Děkujeme Vám všem, kteří stále svým
TANCEM podporujete Studio heart
Přejeme Vám všem krásný adventní
čas, zdravé setkávání s Vašimi milými
a veselým zdravým tanečním krokem
do roku 2021 heart
Těšíme se na Vás:)

 
UPOZORNĚNÍ - aktualizováno 16.12.
16.12.2020

14.-18.12.2020 tančíme smiley

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie21/Markovi/fotogalerie.php
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1042643646-nehasit-horim/304294341530005-tanecnici-martina-a-tomas-markovi/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/12131111169-jeste-horim/218562263150001-martina-a-tomas-markovi-tanecnici/
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/pf2021.pdf
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trénink

OD 7.12.2020 platí nařízení pro provoz školského zařízení (tj. i Korunky), že tanečnící
musí mít roušku ve všech vnitřních prostorách, ale na sále ve své skupině mohou tančit
BEZ ROUŠKY- jupí
pátek 18.12. - všechny skupiny dle rozvrhu (mimo Broučci - dělení čt+pá), Sluníčka dle
rozvrhu tj. všichni 17.00-18.30
děkujeme za pochopení

 
Taneční lekce pro DĚTI - pokračujeme:)
06.12.2020

 v souvislosti s vývojem situace v ČR POKRAČUJEME v taneční
výuce v hobby skupinách i se sportovními tanečními páry, a to
od PONDĚLÍ 7.12.2020 do PÁTKU 18.12.2020.
Fotky z prvních tréninků po pauze najdete zde >>>

 
La Loba – online a naše úžasná Andrejka "v akci"
19.10.2020

Vážení diváci,
vzhledem k opatřením jsme byli nuceni zrušit veškerá naše představení a nevíme, kdy vám
budeme moci otevřít dveře divadla Komedie. Rozhodli jsme se vám však virtuálně
zpřístupnit oceňované představení La Loba, kde exceluje Andrea Opavská a Jana Vébrová.
Choreografii vytvořila Lenka Vagnerová a hudbu složil Ivan Acher. Při zakoupení vstupenky
pro toto představení dopřejete zážitek nejen sobě, ale pomůžete udržet nezávislý tanečně-
divadelní soubor v jeho činnosti v této nelehké době.
La Loba ONLINE datum 22.10., čas 0:00-24:00, vstupné 150,-
veškeré info najdete zde >>>

 
Přednáška ÁJURVÉDA
05.10.2020

Přednáška ÁJURVÉDA - ZÁKLADNÍ KONCEPTY a NÁHLED DO VLASTNÍ
PŘIROZENOSTI
14.10.2020 17:30 – 19:30 hod.
 ATHA YOGA – Lucie Formanová, Masarykovo nám. 50/31, 702 00 Moravská
Ostrava

 
Move Fest Ostrava 2020
02.10.2020

Move Fest Ostrava 2020 o vlásek unikl zrušení! Tak toho využijte a přijďte 😉
www.movefest.cz >>>

 
SVČ Korunka a ROUŠKY
30.09.2020

prosíme o respektování nařízení Korunky:
tanečníci a lektoři mají povolen vstup NA SÁL bez roušky
tanečníci ve společných prostorách a v šatnách mají povolen vstup POUZE V ROUŠCE a v
přezůvkách/taneční obuvi
tanečníci jsou POVINNI se při vstupu do budovy PŘEZOUVAT
rodiče a ostatní doprovod - vstup je do střediska omezen a vstup pouze s rouškou
děkujeme za pochopení

 
státní svátek 28.9.2020 PONDĚLÍ
30.09.2020

výuka ve státní svátek 28.9.2020 NEBUDE probíhat ani na Korunce ani na Tigrida
děkujeme za pochopení

 
KANCELÁŘ dnes pro Vás otevřena:)
30.09.2020

v pátek 2.10.2020 bude Kancelář Studia pro Vás otevřena 15.00-18.00 hod:)
těšíme se na Vaši "venkovní" návštěvu:)

 
Taneční páry děti/junior
29.09.2020

Taneční páry děti/junior a páteční practise - 1.společná practise se uskuteční
PRAVDĚPODOBNĚ v pátek 27.11. - doufáme...

 
nová Taneční přípravka 2020-2021
14.09.2020

nová taneční přípravka pro děti 4-5,5 let opět ve Studiu - začínáme 2.10.2020

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/trenink-12/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/trenink-12/fotogalerie.php
https://goout.net/cs/listky/la-loba-online/whuh/?fbclid=IwAR1ZgXWuAXvvCMc_kPd4a664SWSnQbjkquUuLP6lBdwp9skA1a9oPYMbj1k
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/ajurveda.pdf
https://www.movefest.cz/
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10t

tančíme v pátky odpoledne na SVČ Korunka B. Martinů Poruba
k dnešnímu dni máme STOP STAV
info na 603 872 168 nebo info@danceostrava.cz
těšíme se na Vás:)

 
Mistrovství ČR 2020 10tanců za námi:)
13.09.2020

 Mistrovství ČR 10tanců a nejtěžší soutěžní disciplína je ÚSPĚŠNĚ
za námi:)
připomínáme, že jen nominovat se na MČR se mohou jen ti nejlepší
z nejlepších a je potřeba podávat stabilní sporotvní výkony po celý
předcházející rok, kdy probíhá NOMINACE
a my jsme opravdu hrdi na naše dva vynikající a skvělé taneční
páry:)
MČR 10T 2020 - kategorie Mládež
Kuba a Saška - semifinále - 10/30
MČR 10T2020 - kategorie Dospělí
Roman a Anička - bronz a SKVĚLÉ 3/TOP24
Kuba a Saška - 13/TOP24
velmi blahopřejeme a DĚKUJEME za vzornou reprezentaci Studia, Korunky, Poruby, Ostravy!
Děkujeme týmu našich skvělých lektorů, vynikajícími Fanclubu a všem lidem, který ten den
byli na blízku i na dálku s námi
JSME ŠŤASTNÍ heart
fotky najdete zde >>>
 
ČT - Sestřih z mistrovství republiky v 10 tancích zde >>>
 
neděle 13.9. a soutěžíme dále:)
Kuba a Aďa LAT dospělí 5/12, LAT mládež 7/15
Kuba a Aďa STT dospělí 4/7, STT mládež 10/13
blahopřejeme:)

 
KANCELÁŘ a DOTAZY - 10.9.2020:)
09.09.2020

DNES (čtvrtek 10.9.)  bude pro Vás otevřena kancelář na objednání cviček, vybírání
přihlášek a veškeré další dotazy:)
SVČ Korunka 15.00-18.00 hod
děkujeme a těšíme se na Vás:)

 
Taneční školní rok 2020-2021
07.09.2020

Taneční školní rok - začali jsme:)
Děkujeme za Vaši účast na zápise a konkurzu a těšíme
se na společné taneční kroky:)
Kdo nestihl, nevěděl, nedorazil - volejte, pište:)
603 872 168, info@danceostrava.cz
Vaše Taneční studio

 
Mistrovstí ČR - 10 tanců Kojetín 12.9.2020
07.09.2020

naše páry trénují poslední detaily před nadcházejícím Mistrovstvím ČR
2020, které díky covidu bylo s března 2020 přesunuto na tuto sobotu
12.9.2020
na Vaše povzbuzování (i na dálku) se těší Roman a Anička a Kuba a Saška:)
Těšíme se moc:)

 
Rozvrh hodin 2020/21
01.09.2020

DEN HODINA SKUPINA LEKTOR SÁL ROK-cca

Pondělí 15.30–16.25  Světlušky  Pavla Martinů-VS (2011-2013)

  16.30–18.00 Divoženky Pavla Martinů-VS (1999-2007)

  17.00-18.00 páry velké-STT Daniel Tigrid mix

  18.00-19.30 páry velké-pract.  Daniel Tigrid mix

           

Úterý 14.30–21.00 ind.lekce, lektoři Martinů-VS děti-senior

  17.00-18.30 practise lektoři Martinů-VS mix

  17.00-18.30 páry malé lektoři Martinů-MS (2007-2011)

           

Středa 15.30–17.00 Čarodějky Pavla Martinů-VS  (2007-2011)

  17.00-18.00 páry velké-LAT Karel Matějček mix

  18.00-19.30 páry velké+TANČÍRNA Matějček  mix

           

Čtvrtek 14.45-15.40 Světlušky Pavla Martinů-VS (2011-2013)

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/MCR-10T/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/MCR-10T/fotogalerie.php
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10171877043-tanec/320297371101005-mcr-v-10-tancich/?fbclid=IwAR2mC5fh9bou0V-BXxUVAys32hYFMWWPMvzAiiIRyblzG22R8rNUQhFBPzs
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/letak2020-21-barva-1.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/letak2020-dospeli.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/MCR-10T.pdf
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štenberk

open

dospělí

  15.45–17.10 Čarodějky Pavla Martinů-VS (2007-2011)

  17.15-18.40 Divoženky Pavla Martinů-VS (1999-2007)

           

  15.00-15.55 Broučci Kasia Martinů-MS (2009-2011)

  16.00-16.55 Krtečci Kasia Martinů-MS (2010-2012)

  17.00-18.25 Sluníčka Kasia Martinů-MS (2007-2009)

           

Pátek 15.30-16.15 noví malí Pavla Martinů-MS (2015-2016)

  16.15-17.15 Sovičky Pavla Martinů-MS (2011-2014)

  17.15-19.00 páry velké lektoři Martinů-MS mix

  15.00-15.55 Broučci Kasia Martinů VS (2009-2011)

  16.00-16.55 Krtečci Kasia Martinů-VS (2010-2012)

  17.00–18.15 Sluníčka Kasia Martinů-VS (2007-2009)

  18.15-19.00 páry malé lektoři Martinů-VS (2007-2009)

 

 
Divadelní pouť bez bariér
31.08.2020

17.-18.9.2020
www.poutbezbarier.cz >>>

 
Taneční soutěže po COVID pause
29.08.2020

 sobota 29.8. Štenberk
A standard
Kuba a Saška - dospělí-A-STT - stříbro 2/18
Mirek a Kristýna - dospělí-A-STT - 8/18
A latina
Kuba a Saška - dospělí-A-LAT - bronz 3/26
Taneční liga dospělí STT
Roman a Anička - zlato 1/29
Kuba a Saška - semifinále 11/29
Mirek a Kristýna - 18/29
Kuba a Áďa - 1.kolo
Taneční liga dospělí LAT
Roman a Anička - finále 5/35
Kuba a Saśka - semifinále 12/35
Kuba a Áďa - 1. kolo
Děkujeme a blahopřejeme všem našim tanečním párům
Velké blahopřání Romanovi a Aničce za první zlato na Taneční lize v kategorii dospělých
Velké blahopřání Kubovi a Sašce za zvládnutí 14 kol soutěže!!! a za skvělé výsledky
děkujeme organizátorům a držíme palce celému ČSTS, aby soutěže mohly probíhat tak jako
dříve - tanec nám chybí
fotky najdete zde >>>

 

 
Taneční léto - Loukov Open Latina 2020 - za námi...
03.08.2020

 MISE splněna:)
všechna letní naplánovaná taneční soustředění
a tábory máme úspěšně za sebou
Děkujeme za Vaše zpětné vazby, ohlasy a
poděkování:)
Děkujeme, že jste byli s námi
fotky z úterý a středy najdete zde >>>
fotky ze čtvrtka a pátku  najdete zde >>>
fotky ze soboty a neděle  najdete zde >>>

  
Ohlasy najdete zde >>>

  

 
Taneční léto - Loukov pro páry z tanečních:)
28.07.2020

 další taneční camp  za námi:)
děkujeme, že jste byli s námi:)
všechny fotky  zde >>>

  
Ohlasy najdete zde >>>

 
Taneční léto 2020 - Loukov pro ŽENY
22.07.2020

 další úžasné taneční dny za námi:)
děkujeme za úžasné a radostí naplněné dny:)

https://www.poutbezbarier.cz/
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/Stenberk-8/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/Stenberk-8/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/Loukov-Open-lektori.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/loukov-open/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/loukov-open/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/loukov-open-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/loukov-open-3/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/referenceLoukov.php#open2020
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/loukov-dosp-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/loukov-dosp-1/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/referenceLoukov.php#dosp2020
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/loukov-zeny/fotogalerie.php
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tabor 11

t21

ženyfotky najdete zde >>>
děkujeme, že jste byly s námi:)
 
Ohlasy najdete zde >>>

 
Taneční léto 2020 - začínající páry STT a LAT
18.07.2020

tento turnus za námi...
bylo to moc prima:)
fotky z neděle, pondělí a úterý najdete zde >>>
fotky ze středy najdete zde >>>
děkujeme, že jste byli s námi:)
 
Ohlasy najdete zde >>>
 

 
Taneční léto 2020 - příměstské tábory - již za námi
07.07.2020

Příměstský tábor 1. turnus - za námi
fotky z celého týdne zde:)
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 >>>
 
Ohlasy na 1. turnus najdete zde >>>
První turnus za námi - děkujeme, že jste byli s námi:)
 
 Příměstský tábor 2. turnus - za námi
fotky z celého týdne zde:)
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 >>>
 
Ohlasy na 2. turnus najdete zde >>>
Druhý turnus za námi - děkujeme, že jste byli s námi:)

 
NOVÝ školní-taneční rok
18.06.2020

TANEČNÍ STUDIO začíná na podzim tančit v PONDĚLÍ 7.9.2020
všichni stávající žáci již od nás obdrželi info emaily a neúčastní se zápisu:) (zápis je
pouze pro nové žáky:)
 
ZÁPIS a KONKURZ již proběhl
Všichni kdo se nemohli zúčatnit, nestihli apod - volejte neb pište - 603
872 168
 
UPOZORNĚNÍ - v propagačních materiálech Korunky na šk. rok 2020/2021
jsou omylem uvedeny chybné údaje o názvu tanečních skupin  a dnech a
časech výuky - prosíme zde na www je přesný a platný rozvrh hodin
2020/2021:) Děkujeme za pochopení
 
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA pro 4 leté děti:
po 2 letech opět otevíráme taneční přípravku pro 4-5ti leté děti
přípravka bude spuštěna od října 2020
děti 4-5 let se neúčastní ZÁPISU a KONKURZU
zájemci - prosíme spojte se s námi PŘEDEM 603 872 168 nebo info@danceostrava.cz
POSLEDNÍ 2 místa!!!
 

předběžně se na zápis/konkurz můžete přihlásit ZDE >>>
veškeré INFO na 603 872 168 nebo info@danceostrava.cz

na podzim chystáme oblíbené taneční kurzy pro dospěláky:)
samozřejmě rádi bychom s ženami tančili flamenko:)
a na podzim se budeme také věnovat našim milým seniorům - na společných i
individuálních lekcích:)
předběžně se můžete přihlásit zde >>>
pro podrobné info: 603 872 168 nebo info@danceostrava.cz
Děkujeme, že stále tančíte s námi smiley

 

 
Etudy těla
15.06.2020

Etudy těla | léto 2020
26.6.2020 / 18:30
Večer autorských choreografií
Nová scéna Cooltour
info zde >>>

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/loukov-zeny/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/loukov-zeny/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#zeny2020
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/Loukov-deti-lektori.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/loukov-7-1-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/loukov-7-1-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php#deti2020
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/tabor-1-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/tabor-1-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/tabor-1-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/tabor-1-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/tabor-1-4/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/tabor-1-5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/referenceLoukov.php#tabor2020
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/tabor-2-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/tabor-2-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/tabor-2-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/tabor-2-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20.php?men=5
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/tabor-2-5/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/referenceLoukov.php#tabor20202
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/letak2020-21-barva-1.pdf
http://danceostrava.k2.cz/objednavka-zapis.php
http://www.dance-ostrava.cz/prihlaska.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/letak2020-dospeli.pdf
https://cooltourova.cz/program/etudy-tela-leto-2020/
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táborlektoři

dětilektoři

ženyženy

jarodospělí

 
KONDICE venku v Porubě!!!
14.06.2020

Připravili jsme pro Vás VÝZVU aneb  kondiční lekce na
čerstvém vzduchu, slunci či dešti a zeleni:)
S vynikajícími trenéry Lubošem a Aničkou
Vždy ve čtvrtek a  v pátek 16.30-18.00 hod Poruba
Pustkovecké údolí začínáme v červnu
termíny:

            7.  
            25.6.  

Je nutná rezervace termínu
přihlásit na lekci  online >>>
Cena 90 min lekce: 100 Kč/osobu
Těšíme se :-)

 
Taneční studio - 18.5. začali jsme:)
12.06.2020

První týden výuky máme za sebou a JEDEME DÁL:)
Také k nám dorazilo info a povolení ohledně tanečního léta:)
Již brzy přitančí informace na Vaše emaily:)
Děkujeme za pochopení

 
Přehlídka mladého divadla
10.06.2020

Krajská přehlídka studentského , experimentujícího a mladého
divadla Moravskoslezského kraje EXPERIS
12.6.-13.6.2020
Rock Hill music club Ostrava
hraje se zde >>>

 
POZVÁNKA na taneční léto 2020
08.06.2020

Na léto 2020 pro Vás připravujeme úžasné tábory a soustředění - buďte s
námi:)

1) ZA NÁMI:)

4. ročník příměstského tanečního tábora 2020
"CESTOVÁNÍ ČASEM"

proběhne vyjímečně ve 2 termínech:
6. - 10. 7. 2020 - volná 3 místa
13.-17. 7. 2020 - volných 8 míst

podrobné informace najdete zde >>>
závazně se můžete přihlásit zde >>>
FB Příměstské tábory >>>

2. ZA NÁMI:)

1. ročník Loukova 2020 pro začínající tanečníky a
tanečnice aneb další nová taneční generace v
Loukově:)

kategorie děti - STT a LAT
19.7.-22.7. 2020 - volná místa
podrobné informace včetně potvrzení pošleme na
vyžádání
závazně se můžete přihlásit zde >>>

3) ZA NÁMI:)

2. ročník tanečního, intuitivního, radostného a
objevujícího Loukova 2020 pro ŽENY

pro úžasné, zralé a krásné ženy
23.-26.7.2020 - volné 1 místo
podrobné informace včetně potvrzení pošleme na
vyžádání
přihlásit se můžete zde >>>

4) ZA NÁMI

Soustředění pro páry z tanečních kurzů LOUKOV
2020 STT a LAT

proběhne v termínu 30.7.-2.8. 2020
zaplněno
přihlásit se můžete zde >>>

5) ZA NÁMI

LOUKOV 2020 LATINA OPEN pro výkonnostní taneční páry

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/Kondice-lektori.pdf
http://danceostrava.k2.cz/objednavka-plavky.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/experis.pdf
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=18.2928533&y=49.8346868&z=18&rc=9qB6SxW1Jx&rs=coor&rs=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/a_jine/Letak-tabor2020.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/a_jine/Tabor-lektori.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/tabor.php
http://www.dance-ostrava.cz/prihlaska_tabor.php
https://www.facebook.com/primest.tabory
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/a_jine/Letak-Loukov-deti.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/a_jine/Loukov-deti-lektori.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/prihlaska_Loukov_stt.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/a_jine/Letak-Loukov-zeny2020.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/a_jine/Letak_ZENY_lektori.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/prihlaska_Loukov_zeny.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie19/a_jine/Letak-Loukov-jaro-1.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/a_jine/Dospeli-lektori.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/prihlaska_Loukov_dospeli.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/a_jine/Letak-Loukov-OPEN.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/a_jine/Loukov-Open-lektori.pdf
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dsodospělítermín 4. 8. - 9. 8. 2020
totálně zaplněno:) děkujeme za Váš zájem:)
podrobné informace včetně potvrzení pošleme na
vyžádání
přihlásit se můžete zde >>>

 

 
Zveme Vás na balet
05.06.2020

 
Tréninky pro páry z kurzů
19.05.2020

Zpráva pro VSĚCHNY taneční nadšence z tanečních kurzů:)
Paskov, čtvrtky 18.30-20.00 hod STT a LAT
veškeré info - p. Katka 723238218
makáme:)

 
Rozvrh hodin od 18. května 2020
17.05.2020

DEN HODINA SKUPINA LEKTOR SÁL

Pondělí 15.30–16.30  Žabky+Myšky  Pavla Martinů-VS

  16.45–18.15  Duch+Oheň Pavla Martinů-VS

  17.00-18.00 Páry velké-STT Daniel Tigrid

  18.00-19.30 páry velké-pract.  Daniel Tigrid

         

Úterý 14.30–21.00 ind.lekce lektoři Martinů-MS,VS

  17.00-18.30 páry malé lektoři Martinů-VS

         

Středa 15.00–16.30 Čarodějky Pavla Martinů-VS 

  17.00-18.00 Páry velké-LAT Karel Martinů-VS

  18.00-19.30 páry velké-pract. Karel Martinů-VS

         

Čtvrtek 15.30-16.30 Čarodějky Pavla Martinů-VS

  16.45–18.15 Duch+Oheń Pavla Martinů-VS

         

  15.00-15.55 Broučci Kasia Martinů-MS

  16.05-17.00 Krtečci Kasia Martinů-MS

  17.10-18.25 Sluníčka Kasia Martinů-MS

  18.30-20.00 Moderna Kasia Martinů-VS

         

Pátek 15.15-16.15 Žabky+Myška Pavla Martinů-MS

  16.30-17.15 Sovičky Pavla Martinů-MS

  15.00-15.55 Broučci Kasia Martinů VS

  16.05-17.05 Krtečci  Kasia Martinů-VS

  17.15–18.40 Sluníčka Kasia Martinů-VS

  18.45-20.15 moderní tanec  Kasia Martinů-VS

  16.30-18.00 Páry velké - kondice   Poruba

 

 
YFU hledá hostitelské rodiny
12.05.2020

Poznejte kus světa z pohodlí vašeho domova – hostěte YFU výměnného
studenta!
Srdečně vás zveme na hromadné online setkání pro všechny z vás, kteří se
chcete dozvědět něco víc nebo hoštění uvažujete.
Kdy: čtvrtek 14.5. od 19:30
 
podrobné info najdete zde >>>

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/a_jine/Letak-Loukov-OPEN.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/a_jine/Loukov-Open-lektori.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/prihlaska_Loukov_open.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/plakat_balet_TANEC_2020.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/YFU-2020-2021.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/YFU-2020-2021.pdf
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zuzka

 
Tanec v čase koronaviru
01.05.2020

Článek z Reflexu najdete zde >>>

 
29.4. Den TANCE a my slavíme:)
29.04.2020

připojte se do oslav napříč republikou i Vy - klidně z obýváku:)
vše na: www.mezinarodnidentance.cz
spousta workshopů, představení apod
užijte si dnešní TANEČNÍ svátek heart
Mezinárodní DEN TANCE 2020 - on-line na FB >>>

 
Taneční a hudební pozdravy z ciziny
25.04.2020

naše milá Zuzanka Sýkorová (semifinalistka Mistrovství Evropy v latině profesionálů) nyní
tančí v novém hudebním klipu:) A tak můžete třeba doma tančit SAMBU spolu s ní:)
Fotky najdete zde >>>

 

 
I Vy můžete tančit a cvičit :-)
24.04.2020

DOMA nebo VENKU nebo DOMA i VENKU:)
Národní divadlo Moravskoslezské a jeho tanečníci:
BALETNÍ ON-LINE LEKCE:)
s lektory Curtisem Foleym (baletní mistr) a Michaelou Vápeníkovou (sólistka baletu). Cvičit s
Vámi budou sólisté baletu Brittany Catalinas Haws a Koki Nishioka.
Výuka bude zaměřená na baletní a taneční průpravu, docílení správného držení těla,
ladnosti, pružnosti a fyzické kondice a je určena všem zájemcům s minimální baletní
průpravou (děti tanečních oborů ZUŠ, studenti konzervatoří nebo jejich absolventi,
krasobruslaři, gymnastky a další).
Lekce baletu budou probíhat každý pracovní den od 27. dubna (do odvolání) v době od
14:00 do 14:40 hodin. Lekce bude vedena on-line prostřednictvím aplikace ZOOM za
doprovodu živé hudby (klavír).
Chcete se přidat - co k tomu potřebujete? Počítač, tablet nebo chytrý telefon, internetové
připojení, minimální prostor pro pohyb a chuť.
Zde >>> naleznete kompletní instrukce, jak stáhnout aplikaci ZOOM, která Vám umožní se s
námi propojit.
Tak neváhejte, stáhněte ZOOM a staňte se součástí naší velké baletní rodiny.
ČSTS a sportovní tanec:
 
Cvičit a posilovat můžete třeba online zde >>>
Tak s radostí DO TOHO smiley

 
Současný tanec nouzovému stavu navzdory
15.04.2020

Současný svět, a s ním i současný tanec, zůstává v karanténě. Hned od prvních dní, tedy od
vyhlášení zákazu veřejných akcí se na mnoha úrovních řeší, jak to bude s kulturou. Pro
tanečníky a šéfy nezávislých tanečních těles je situace opravdu náročná a plná
otazníků.......  celý článek najdete zde >>>
tímto zdravíme naši milou Andrejku heart
 
a další článek z karantény Labutí jezero v obýváku najdete zde >>>

 
Roušky - stále jsou potřeba

El Tiger - Cómo Será (O�cial Video)El Tiger - Cómo Será (O�cial Video)

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/reflex-5.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/reflex-5.pdf
http://www.mezinarodnidentance.cz/
https://www.facebook.com/events/532187280646372/
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/Zuzka/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/Zuzka/fotogalerie.php
https://www.ndm.cz/cz/stranka/879-navod-pripojeni-k-on-line-treninku-pres-aplikaci-zoom.html?mode=test
https://youtu.be/5P7zbtIgVMc
http://tanecnikariera.cz/soucasny-tanec-nouzovemu-stavu-navzdory/
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/Labuti_jezero.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UlTd5k1pDDU
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Včerejší večerní návštěva a
donáška roušek do fakultky
v Porubě – hlásí NEDOSTATEK
Také je možno předávat
v Cooltour -

cooltourova.cz/novinky/rouska-je-cool/
NEDOSTATEK hlásí také Domov seniorů Slunečnice
NEDOSTATEK hlásí Armády spásy
Kdo můžete, prosíme POMOZTE
DĚKUJEME

 
Nosíme roušky - chráním SEBE, chráním TEBE
17.03.2020

Sterilizace
Nejjednodušším způsobem, jak roušku sterilizovat, je vyvaření. Nechte vodu s
rouškami projít minimálně 5 minut varem a usušte.
Roušky lze samozřejmě i prát odděleně v pračce.
I když existují studie u příbuzného koronaviru, který způsobil v minulosti epidemii
onemocnění SARS, jež tvrdí, že virové částice jsou zničeny již při teplotě 60 °C po
dobu praní 30 minut, raději zvyšte teplotu na 90 °C.
Roušky je pak zapotřebí ještě vyžehlit, ideálně párou. Pokud nemáte parní žehličku,
pak alespoň na nejvyšší stupeň po dobu 5 minut.
Před manipulací s rouškami je vhodné mít vždy vydezinfikované ruce a snažit se
dotýkat pouze okrajů roušky, co nejméně sahat na střed a přední části ústenky.
Nezapomeňte, že by takto vysterilizované roušky měly být uchovány na místě, které
předtím vydezinfikujete.
 

Jak často roušku, ústenku měnit?
Ústenka by se měla ideálně měnit každou hodinu, zejména pokud se pohybujete
mezi větším množstvím lidí. Vyměnit by se měla i v okamžiku navlhnutí.
Přestože rouška virus 100% nezastaví, omezí šíření kapének s virem. Nosit roušku, ať
už jakoukoliv, má tedy opravdu smysl.
 

 
Prosba
16.03.2020

Vážení rodiče a milí tanečníci
v souvislosti s rozhodnutím Vlády ČR o omezení poskytování služeb a omezení  pohybu osob
je provoz Studia prozatím i nadále UZAVŘEN
Velmi prosíme Vás, Vaše děti, Vaše rodiny a kamarády, aby respektovali veškerá přísná a
ochranná nařízení a doporučení, abychom nyní chránili nejen sebe, ale hlavně své starší
rodiče, a abychom se zase brzy mohli s úsměvem potkávat a tancem RADOST rozdávat

smiley
Společným ZODPOVĚDNÝM přístupem to zvládneme heart
Děkujeme za pochopení

 
Nařízení vlády
12.03.2020

Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká
představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné
akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob,
a to do odvolání

 
OPATŘENÍ - sledujte veškeré změny ZDE
10.03.2020

VÝUKA DĚTÍ
dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nařízení Magistrátu města Ostravy 1,
Rady města a vedení SVČ Korunka od středy 11.3.2020 do odvolání NEBUDE PROBÍHAT
VÝUKA tanečních lekcí na SVČ Korunka
výuka STT a practise na Tigrida až do odvolání NEBUDE - dnes oznámeno "nouzový stav"
výuka DĚTÍ na Slunečnici - zatím nebude probíhat - viz dnešní (11.3.) svolání Rady města a
DOPORUČENÍ omezit pohyb veškerých osob v budovách + dnešbí vyhlášení nouzového stavu
 
VÝUKA KURZU - DOSPĚLÍ
výuka Flamenka Korunka - zatím nebude probíhat
výuka tanečních kurzů Matějček - přesunuto na Slunečnici
výuka kurzů čtvrtek 12.3. 18.00-19.30 + 20.00-21.30 Slunečnice
výuka kurzů/ 10. lekce příští týden - zatím v jednání
prosíme sledujte naše WWW
ZÁVĚREČNÁ 25.3.2020
je ZRUŠENA - dnes (11.3.) všem odešly informace na Vaše emaily ohledně vrácení vstupného
VEŠKERÉ další INFO na 603 872 168 nebo info@danceostrava.cz
děkujeme za pochopení

 

http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/Labuti_jezero.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/rousky.pdf
https://cooltourova.cz/novinky/rouska-je-cool/
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Mimořádné opatření v souvislosti s šířením koronaviru
10.03.2020

Vážení zástupci sportovních organizací,
dovolujeme si Vás upozornit, že na základě zveřejněné informace ve věci „Opatření
Bezpečnostní rady státu proti šíření nového koronaviru" došlo v této záležitosti k dalším
mimořádným opatřením:

S ÚČINNOSTÍ OD 10. 3. 2020 OD 18H SE ZAKAZUJÍ DIVADELNÍ, HUDEBNÍ, FILMOVÁ
PŘEDSTAVENÍ A SPORTOVNÍ, NÁBOŽENSKÉ AKCE A UMĚLECKÁ PŘEDSTAVENÍ PŘESAHUJÍCÍ
ÚČAST 100 OSOB.

 Prosíme, abyste tuto skutečnost vzali na vědomí a podnikli náležitá opatření. Podrobnější
informace naleznete v příloze e-mailu.

 
S pozdravem

 PETR WROBLOWSKÝ
 MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY

 odbor školství a sportu, oddělení sportu

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020  >>>
Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 >>>

 
Mistrovství ČR standard 2020
29.02.2020

 za námi:)
děkujeme za reprezentaci
Kuba a Saška - STT Mládež - 15/36
Roman a Anička - STT Dospělí - 8/46
:)
fotky najdete zde >>>

 
Soutěžní SENIORSKÝ víkend:)
23.02.2020

sobota 22.2. - Říčany Praha
Roman a Monika Sen III STT 5/23 a finále
Vladek a Eliška Sen III STT 18-19/23
Vladek a Eliška Sen III LAT 8/9
neděle 23.2. - WDSF Open Vosendort
Roman a Monika Sen III STT 36-37/63 a cenné body do světového Ranklistu
blahopřejeme:)

 
Tradiční jarní soustředění pro páry z tanečních kurzů LOUKOV 2020
23.02.2020

 proběhne v těchto termínech:
3.-5.4.2020 - pokročilí (čtvrteční skupinka)
24.-26.4.2020 - turbo pokročilí

předběžně se můžete přihlásit zde >>>
info emaily odejdou v polovině a na konci  března všem
přihlášeným)

 
Závěrečná tanečních kurzů
23.02.2020

Těšíme se na tradiční oslavu jara a společnou závěrečnou nejen pro naše
kurzisty:)
Přijďte s námi tancem oslavit JARO a zúčastnit se tradiční soutěže
25.3.2020 od 19 hod. Garáž Martinov
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
Objednávka vstupenek zde >>>
těšíme se:)

 
soutěžní víkend
08.02.2020

 Hlinsko - taneční soutěž
Kuba a Saška TL-A-Mládež-STT - 2. místo a stříbro
Kuba a Saška TL-A-Mládež-LAT - 2. místo a stříbro
blahopřejeme:)

smiley
fotky najdete zde >>>

 
Mistrovství ČR 2020 latina
02.02.2020

 první MČR 2020 za námi
nádherný sál pražské Lucerny a úžasné výkony těch nej z nej:)
blahopřejeme všem novým Mistrům a samozřejmě velká gratulace
oběma párům, které reprezentovali Studio
Mládež latina MČR 2020, Lucerna 1.2.2020
Kuba a Saška poprvé v semifinále a 11. místo yes

http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/a_jine/Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10_3_2020.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/a_jine/Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich_strednich_a_vysokych_skol_od_11_3_2020.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/MCR-stt/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/MCR-stt/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/Letak-Loukov-jaro-2.pdf
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie19/a_jine/Letak-Loukov-jaro-1.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/prihlaska_Loukov_pred.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/plakat-zaverecna.pdf
http://danceostrava.k2.cz/objednavka.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/Hlinsko-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/Hlinsko-2/fotogalerie.php
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/MCR-lat/fotogalerie.php
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loukov 23

Petr a Vendy čtvrtfinále 20-22. místo smiley
děkujeme za reprezentaci
fotky najdete zde >>>

 

 
JARNÍ PRÁZDNINY 2020
28.01.2020

výuka o jarních prázdninách 2020:
pondělí 10.2. 15.30-16.25 žabičky, myšičky Pavla
pondělí 10.2. 16.30-18.00 duchové+divoženky Pavla
pondělí 10.2. velké páry NEJSOU (zavřená tělocvična)
úterý 11.2. POUZE indiv. lekce dle zájmu
úterý 11.2. malé páry NEJSOU
středa 12.2. není výuka lektorky PAVLY
středa 12.2. velké páry POUZE practise 17.30-19.30
hod Slunečnice
středa 12.2. pohodové taneční - oba kurzy probíhají
čtvrtek 13.2. 14.45-15.40 čarodějky Pavla
čtvrtek 13.2. 15.45-16.40 duchové Pavla
čtvrtek 13.2. 16.45-18.15 divoženky Pavla
čtvrtek 13.2. 16.00-16.55 broučci+krtečci Kasia
čtvrtek 13.2. 17.00-17.55 sluníčka Kasia
čtvrtek 13.2. velké dívky Kasia nebudou
čtvrtek 13.2. pohodové taneční - oba kurzy probíhají
pátek 14.2. 15.15-16.10 žabičky, myšíčky Pavla
pátek 14.2. 16.15-17.10 sovičky Pavla
pátek 14.2. 16.00-16.55 broučci+krtečci Kasia
pátek 14.2. 17.00-17.55 sluníčka Kasia
pátek 14.2. velké dívky Kasia nebudou
děkujeme za pochopení

 
tvořme Porubu SPOLEČNĚ
16.01.2020

Představení návrhu na proměnu prostoru u Floridy
22. ledna 2020

 
Mistrovství ČR latina 2020
12.01.2020

 2. běh - také za námi:)
děkujeme za skvělé pracovní, přátelské a
inspirativní prostředí
děkujeme vynikajicímu lektorskému týmu Karlu
Bankovi, manželům Bartuňkovým, Petře
Kostovčíkové, Jánu Klimentovi, Jitce Jurdinové,
Lence Klimentové
1. běh - za námi:)
děkujeme, že jste tančili spolu s námi:)
Děkujeme vynikajícímu lektorskému týmu Karlu Bankovi, Martinovi Dvořákovi, Jánu
Klimentovi, Zuzaně Šilhánové, Danieli Jurčovi:
Mistři v Loukově😊
a nyní buďte Mistři i VY:) Hodně štěstí Vám všem v sobotu 1.2.2020 v Lucerně
 
Fotky  z 1. běhu 1. část najdete zde >>>
Fotky  z 1. běhu 2. část najdete zde >>>
 
Fotky  z 2. běhu 1. část najdete zde >>>
Fotky  z 2. běhu 2. část najdete zde >>>
Fotky  z 2. běhu 3. část najdete zde >>>
 
Ohlasy 1. běh >>>
 
Ohlasy 2. běh >>>

 
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://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/MCR-lat/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/a_jine/Florida.pdf
http://www.dance-ostrava.cz/fotogalerie20/loukov-2-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/loukov-1-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/loukov-1-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/loukov-2-1/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/loukov-2-2/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/fotogalerie20/loukov-2-3/fotogalerie.php
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php?men=9#MCR20201
http://danceostrava.k2.cz/referenceLoukov.php?men=9#MCR20202
http://danceostrava.k2.cz/archiv2019.php
http://danceostrava.k2.cz/archiv2018.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
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