
Už po 6-ty krát sa na obrazov-
ky televízie Markíza dostala 
úspešná tanečná show Le-
t´s Dance. Od začiatku septem-
bra tak môžu diváci opäť sle-
dovať ako sa známe osobnosti 
„popasujú“ so štandardnými 
a  latinskoamerickými tancami. 
A samozrejme, kde je reč o krá-
se, tam nemôže chýbať AVON.

Zábavná show Let´s Dance je ten správ-
ny mix súťaže, zábavy, dobrej hudby 
a skvelých tanečných výkonov. Známe 
osobnosti sa pod dozorom profesio-
nálnych tanečníkov každý týždeň pri-
pravujú na svoje tanečné vystúpenia. 
Ich tango, mambu, valčík, čaču a  ďal-
šie hodnotí štvorčlenná porota zložená 
z  profesionálov a  známych tvárí show-
biznisu. 

V 6. sérii slovenskej verzie tejto tanečnej show o priazeň divákov bojujú – herec Branislav 
Deák s Dominikou, spevák skupiny Hex Yxo Dohňanský s Katkou, speváčka Emma Drob-
ná s Filipom, tenistka Daniela Hantuchová s Erikom, herec Vladimír Kobielsky s Dominikou, 
šéfkuchár Michal Konrád s Patríciou, komička Evelyn Kramerová s Lukášom, Miss Silvia 
Lakatošová s Davidom, herečka Petra Vajdová s Fabiom, moderátor Peter Varinský s Pau-
línou a moderátorka Lenka Vavrinčíková s Adamom. A keďže k tanečnej show patria nielen 
krásne kostýmy, ale aj bezchybný make-up, vizážisti súťažiacich líčia AVON výrobkami 
a  to najmä z  línie mark. a TRUE. O prípravách vizáže a kostýmov zo zákulisia show sa 
dozviete viac v 2 častiach vysielaných v nedeľnom priamom prenose na Markíze. Rovnako 
si nenechajte ujsť finálový večer, ktorý AVON opäť podporil darčekom pre víťaznú dvojicu. 

Let´s Dance je licencovaný formát, ktorý pochádza z Veľkej Británie a slovenská verzia 
originálu Dancing with the Stars. Na obrazovkách TV Markíza sa objavuje už od roku 2006 
a túto jeseň sa bude každú nedeľu vysielať už šiesta séria. Víťazmi prvej sezóny boli známa 
slovenská herečka Zuzana Fialová so svojím profesionálnym tanečníkom Petrom Mod-
rovským. Víťazmi druhej sezóny sa stala opäť slovenská herečka Michaela Čobejová a jej 
tanečný partner Tomáš Surovec. V tretej sezóne zvíťazili herec a humorista Juraj Mokrý  
a profesionálna tanečnica Katarína Štumpfová. V ďalšej sezóne triumfovala na tanečnom 
parkete herečka a speváčka Nela Pocisková  a po druhýkrát sa kráľom tanečného parketu 
stal Peter Modrovský. Víťazmi zatiaľ poslednej, piatej, sezóny boli televízna moderátorka 
Janka Hospodárová a profesionálny tanečník Matej Chren.

AVON bude súčasťou 

veľkej 
tanečnej
SHOWna Markíze!


