1. Tygřice – pařba
2. Spěchám – pařba/jive
3. Nájem zvedej – disco
4. Stará lípa – valčík
5. Ale ne – polka
6. Hezky od podlahy – polka
7. Nikdy nic nebylo – Ska
8. Na sever - pařba
9. Alenka v říši divů – pohodovka
10.Boky jako skříň – chacha
11.Optimista – chacha
12.Jednou mi fotr– jive
13.Zimní královna - slowrock
14.Hvězdy jako hvězdy – blues
15.Don´t stop me now – pařba
16.Rude – reage
17.Mamma mia – jive
18.Zpívání – rumba
19.S tebou – poslechovka
20.Mosty – slowfox
21.Sladké mámení – disco
22.To nic to jen tak – pohodovka
23.Tančím – pařba
24.I just called to say – rumba
25.Máme rádi jazz – chacha
26.Tentokrát se budu -samba
27.Livin la vida loca – samba/jive
28.The second waltz – valčík
29.……………………………………..
30.Jednou oLYMPIC–slowrock
31.Crazy little thing called – jive
32.Asi asi – jive
33.Nafrněná – pařba/jive
34.Žádný party – chacha
35.The best – pařba
36.Tequila – samba
37.Děti z Pirea – chacha
38.Šňůry - jive
39.Víno -jive
40.Břeclavská kasárna - polka
41.………………………………..
42.Hey Boy – foxtrot/disco
43. Hit the road jack - foxtrot
44.Wonderful tonight – slowrock

45.Falešná frajárka – polka
46.Já jsem malý mysliveček – valčík/polka
47.………………………………
48.Žízeň lásky – disco
49.……………………………………..
50. Zuzana
51.Pivovarští koně – polka
52.Moje česká vlast – valčík
53./2Hledám galánečku valčík 53/1. Tango Virtuoso
54.Amor Magor – jive
55.……………………………….
56.Waterloo – jive
57.Tea for two – chacha
58.Beat ve swingu – foxtrot
59.Čmelák –pařba/jive
60.Have ever seen the rain – jive/pařba
61.Sunny – chacha
62. Sway – chacha X
63. Sedmkrát vs Ac/Dc – pařba/samba
64.Im gtiing sentimental- slowfox
65.Martini dry – blues
66.Mambo N.5 – jive
67. To se mi líbí – pařba/rumba
68.Mamko nedávej mě – pařba/polka
69.……………………………..
70.Svařák - pařba
71.Rock around the clock – rock´n roll
72.Jahody mražený - pařba
73.Měsíční řeka -waltz
74.Feeling good – blues
75.Svatební pochod
76.Dvě lahve vína – pařba
77.Perfect – blues
78. Okolo seče - valčík
79.Koleje – Berlínská polka
80.Mazurka
81.Kiss of fire – (el Choclo) – tango
82.La paloma – tango
83.Čekej tiše – waltz
84.Bílé Konvalinky - tango
85.El Bimbo – tango
86.Mysyliveček vyšel -polka
87.Vaya noc dios – waltz X
88.Chameleon – (breaking the law)

89. Stand by my - rumba
90. JIngle bells- foxtrot
91.From this moment – slowfox
92. …………………………………
93.Prety Women - chacha
94. Včera jsem byl u muziky –polka/valčík
95. Sen lásky slow fox/blues
96.Jestli já tě budu mít rád – jive pom/chacha
97.A taste of honey – jive/twist
98.Bludička Julie - foxxtrot
99.………………………………..
100. Má pouť – slowrock
101. František - jive
102. Oh Darling - blues
103. Chanson D amour – slow fox
104. Štěstí -chacha
105. Lásko má – blues
106. Síla starejc vín - rumba
107. Hlupák Váhá - blues
108. Chtěl jsem mít - disco
109. Není nám už 17 – blues
110. Láska se nám může st posl.
111. Na kolena - pařba
112. Chci Ti říct – Mig21 - pařba
113. Another bricking the wall - pařba
114. Pískovec - blues
115. Jarošovský pivovar - poslechovka
116. ……………………………
117. Slunce v duši - jive
118. Můj čas –posl.
119. Nonstop – pařba jive/disco
120. Krásným dívkám – pařba/slowfox
121. Když nemůžeš - foxtrot
122. Sleeping in my car - jive
123. Nejlepší kterou znám - blues
124. …………………………………
125. Plakala – pařba/jive
126. ………………………………..
127. ………………………………..
128. ………………………………..
129. Rybitví - samba
130. K výškám - blues
131. Pohoda – pařba/jive
132. Svaz českejch bohemu - pařba
133. Chci zas v Tobě spát - slowfox
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Letkiss
Ptačí tanec
Radetzky marsch
Pozdrav od Strause - valčík
To máme mládež –rock´n roll
Patricia/la cucaracha - chacha
Santa lucia - waltz
Hrom aby do tebe -valčík
Tichá noc - waltz
Svatá Kordula - poslech
Fields of gold- rumba
Haffannana - samba
Hrobař – pařba/jive
…………………………………škola??
Včelka mája – pařba/samba
Walking on sunshine – pařba/foxtrot
Po Starodávnu - mazurka
Veselé Vánoce - foxtrot
Desatero – blues
Napůl lásky - foxtrot
Tepláky - disko
Otázky – slowrock
Kde je sládek
Proč zrovna ty - jive
Osmý den -slowrock
Báječná ženská country
Ona se brání - blues
Tžnice světa - samba
Život je jen náhoda - blues
Kočka- jive
Jednou ráno- jive
Raci v práci - foxtrot
Kalhotky si sundej Mig21 - chacha
Máma se vrací Mig21- foxtrot

