
 

 

NABÍDKA VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO STUDIA NO FEET 

 

Pořádáte ples, firemní večírek, raut, party nebo jakoukoli jinou akci, na které chcete 

návštěvníky pobavit a poskytnout jim umělecký zážitek v podobě tanečního vystoupení? 

Kontaktujte nás a objednejte si vystoupení přesně podle svých představ.  

Taneční studio NO FEET nabízí stepařská, street dancová (hip hopová) a jazzová (jazz, 

muzikál, kabaret, latina, …) taneční čísla jednotlivců i skupin, ukázky standardních a 

latinsko-amerických tanců i slavnostní polonézu! Z níže uvedených tanečních čísel si můžete 

vybrat to, které se Vám líbí. Vystoupení můžete také kombinovat nebo spojit do delšího 

bloku (např. 10 a více minut, ve kterých se vystřídá více tanečních stylů). 

Napište nám Vaše požadavky a my Vám připravíme kompletní návrh vystoupení na 

Vaši akci.  

Nabízíme také vytvoření zcela nového vystoupení na Vámi zadanou hudbu, styl, téma 

apod. Stačí nám sdělit Vaši představu a vystoupení bude ušité přímo Vám na míru. 

Cena za vystoupení je určována za každou akci individuálně, a to podle její povahy, počtu 

účastníků, délky a času vystoupení, místa konání atd. Kontaktujte nás a rádi Vám pošleme 

cenovou kalkulaci. 

 

Na spolupráci se těší Taneční studio NO FEET, Vaňkovo náměstí 1a, Brno; www.nofeet.cz, e-
mail: info@nofeet.cz, tel.: 775 140 013  

http://www.nofeet.cz/
mailto:info@nofeet.cz


 

 

STEP 

V rámci stepové složky připravujeme taneční choreografie na přání klientů na rozličné 

hudební melodie a motivy. Na step je pro vystoupení nutná adekvátní podlaha, např. 

parkety, plovoucí podlaha, dřevotříska apod. 

 

 
 

Andrea Alačkova 

Sólové vystoupení nadějné stepařky Andrey Alačkove, která je úřadující vícemistryní České 

republiky. Možné kombinovat s jakýmkoli vystoupením(step,jazz dance,street dance) 

Tanečního studia NO FEET. 

Počet vystupujících: 1 

Délka vystoupení: 2 minuty 

Odkaz: https://youtu.be/b7eVfvqt3_k 

 

Bára Pichlová                  
Stepové vystoupení několikanásobné mistryně České republiky ve stepu a finalistky mistrovství 

Evropy a světa Báry Pichlové. Možné kombinovat s jakýmkoli vystoupením(step,jazz 

dance,street dance) Tanečního studia NO FEET. 

Počet vystupujících: 1 

Délka vystoupení: 2 minuty 

Odkaz:  https://youtu.be/5MN8kvgOF1s 

 

 

 

 

https://youtu.be/b7eVfvqt3_k
https://youtu.be/5MN8kvgOF1s


 

 

 

Adam Petr    
Sólové vystoupení malého, ale nadějného stepaře Adama Petra.Možné kombinovat s jakýmkoli 

vystoupením(step,jazz dance,street dance) Tanečního studia NO FEET.     

Počet vystupujících: 1 

Délka vystoupení: 2 minuty 

Odkaz: https://youtu.be/sJXIUjamT68 

      

Karolína Klimešová                  
Stepové vystoupení Karolíny Klimešová, která je úřadující vícemistryně České republiky ve stepu a 

bronzovou medailistkou z ME. Možné kombinovat s jakýmkoli vystoupením(step,jazz 

dance,street dance) Tanečního studia NO FEET. 

Počet vystupujících: 1 

Délka vystoupení: 2 minuty 

Odkaz: https://youtu.be/0geVy5LkYmA 

 

Duo Andrea Alačkova a Alžběta Zapletalová 
Stepový duet mistryň ČR ve stepu Andrey Alačkove a Alžběty Zapletalové na skladbuNew Rules. 

Možné kombinovat s jakýmkoli vystoupením(step,jazz dance,street dance) Tanečního studia 

NO FEET. 

Počet vystupujících: 2 

Délka vystoupení: 2 minuty 

Odkaz:  https://youtu.be/GxOmam7wj3E 

 

 

Malá skupina Elastic Heart 
Stepové vystoupení v podání elity českého stepu, které získalo nominaci na mistrovství světa ve 

stepu. Holky jsou vicemistryněmi ČR ve stepu a semifinalistkami MS ve stepu.  

Na přání lze přidat i krátkou „a capella“ sestavu pro vyniknutí rytmu stepu. 

Možné kombinovat s jakýmkoli vystoupením(step,jazz dance,street dance) Tanečního studia 

NO FEET. 

Počet vystupujících: 6 

Délka vystoupení: 3 minuty 

Odkaz: https://youtu.be/f2j-Tq3H1tQ 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sJXIUjamT68
https://youtu.be/0geVy5LkYmA
https://youtu.be/GxOmam7wj3E
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Swing Phenomenon  
Líbivá choreografie na swingovou skladbu, kterou si zamilujete. Oblíbené vystoupení na plesech, 

firemních akcích. Na přání lze přidat i krátkou „a capella“ sestavu pro vyniknutí rytmu stepu. 

Možné kombinovat s jakýmkoli vystoupením(step,jazz dance,street dance) Tanečního studia 

NO FEET. 

Počet vystupujících: 4-12 

Délka vystoupení: 3 minuty 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=6kCUp7c1ssk&list=UUhbFkvlef7CvCOZ3i3ilxIQ 

 

Bad Romance – Great Gatsby show  
Líbivá choreografie na skladbu ve stylu Great Gatsby, kterou si zamilujete. Oblíbené vystoupení na 

plesech, firemních akcích. Na přání lze přidat i krátkou „a capella“ sestavu pro vyniknutí rytmu stepu. 

Možné kombinovat s jakýmkoli vystoupením(step,jazz dance,street dance) Tanečního studia 

NO FEET. 

Počet vystupujících: 3-10 

Délka vystoupení: 3 minuty 

Odkaz:  https://youtu.be/iHV5cYiz9_A 

 

Unforgettable  
Velice energická a dynamická choreografie v podání elity českého stepu. Je možné  

Oblíbené vystoupení na plesech, firemních akcích. Na přání lze přidat i krátkou „a capella“ sestavu 

pro vyniknutí rytmu stepu. 

Možné kombinovat s jakýmkoli vystoupením(step,jazz dance,street dance) Tanečního studia 

NO FEET. 

Počet vystupujících: 3-8 

Délka vystoupení: 3 minuty 

Odkaz:  https://youtu.be/lw9AqMob1FI 

 

Acapella 
Stepové vystoupení, které je sice bez hudebního doprovodu, ale o to víc v něm vynikne originální 

zvuk stepu. Diváci si tak mohou užít efektní plejády zvuků, rytmů a rychlosti stepařských úderů.  

Možné kombinovat s jakýmkoli vystoupením(step,jazz dance,street dance) Tanečního studia 

NO FEET. 

Počet vystupujících: 3-6 

Délka vystoupení: 3 minuty 

Odkaz:  https://youtu.be/n1t5XePVnJ8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6kCUp7c1ssk&list=UUhbFkvlef7CvCOZ3i3ilxIQ
https://youtu.be/iHV5cYiz9_A
https://youtu.be/lw9AqMob1FI
https://youtu.be/n1t5XePVnJ8


 

 

JAZZ DANCE 
 

V rámci jazzové složky připravujeme taneční choreografie na přání klientů na rozličné 

hudební melodie a motivy. Muzikálová čísla, taneční vystoupení typu sex bomb, … a také 

tance latinsko-amerických rytmů pobaví publikum jakékoli společenské události! 

 
 

 

Crazy in love 
Krásná jazzová choreografie ve stylu 30. let na skladbu Crazy in love ze světoznámého filmu Great 

Gatsby. Dobové kostýmy, tanec na podpatcích a hezké slečny nenechá žádného pána chladným. 

Možné kombinovat s jakýmkoli vystoupením(step,jazz dance,street dance) Tanečního studia 

NO FEET. 

Počet vystupujících: 3-9 

Délka vystoupení: 3 minuty 

Odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=8ImNU_an_As&feature=youtu.be 

 

 

Chicago 
Krásné kabaretní vystoupení s použitím židlí jako rekvizit. Vhodné na plesy, firemní akce, ale i jako 

půlnoční překvapení. Sexy kostýmy a choreografie na skladbu ze světoznámého filmu Chicago. 

Možné kombinovat s jakýmkoli vystoupením (step,street dance) Tanečního studia NO FEET. 

Počet vystupujících: 3 – 8 

Délka vystoupení: 3 minuty 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=XjhFfAl_Qxo 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8ImNU_an_As&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XjhFfAl_Qxo


 

 

BANG BANG 
Velice oblíbená jazz – stepová choreografie na skladbu Bang Bang z filmu Great Gatsby. Kombinace 

stepu, jazzu a krásných kostýmů se hodí na firemní akce, plesy, maturitní večírky,.. Možné 

kombinovat s jakýmkoli vystoupením (step,jazz dance,street dance) Tanečního studia NO 

FEET. 

Počet vystupujících: 3 - 18 

Délka vystoupení: 4 minuty 

Odkaz: http://youtu.be/dZKjtGrpz_M 

 

http://youtu.be/dZKjtGrpz_M

