
ORGANIZACE A ORGANIZACE ROKU 
PRÁZDNINY:  

• Vánoční prázdniny: od soboty 19. prosince 2020 v neděli 3. ledna 2021 
• Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021 
• Jarní prázdniny: 1. března -  7. března 2021 (Praha 6-10) 
• Jarní prázdniny: 8. března - 14. března 2021 (Plzeň) 
• Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. a pátek 2. dubna, pondělí 5. dubna 2021 
• Konec výuky: 18. června 2021 (Praha i Plzeň) 

  

B-O Winter (víkendové soustředění – v taneční škole B-Original) 
Soustředění- stavba choreografie-> termíny najdete v tabulce níže 
Víkend bude pro všechny tanečníky povinný, zde se lektor pokusí postavit celou choreografii. Tím, že 
nepojedeme do Zbraslavic jako každý rok, žádáme 100% účast. 
Cena je 1.200,-Kč. 

KOSTÝMY 
Cena: 500 - 1.000,-Kč / osobu – pro všechny kurzy 
Snaha ze strany klubu o nízkonákladové řešení  

PROGRAM SOUTĚŽÍ:  
1) 30.5.2021 v Plzni (hala Lokomotiva) 

2) 13.6.2021 v Praze v Řepích (Sportovní Centrum Řepy) 
Naše skupiny se zúčastní pohárové soutěže v Praze i Plzni. 

 LETNÍ AKCE: 
• Příměstský tábor  

• Praha 5.7. - 9.7. 2021 
• Plzeň ? 

• Dance kemp 8.8. - 14.8. 2021 
• Original Summer 15.8. - 21.8. 2021 



Rozdělení skupin na zimní soustředění 2021!!! 
místo: taneční škola B-Original 

 

PRAHA   PLZEŇ  

13.3-14.3.2021         Street dance 
začátečníci  
7-11 let 
nesoutěžní 
(Lucka CH.) 
Jenom NEDĚLE!!!

20.3-21.3.2021 Dancehall 15+ 
začátečníci 
(Ajdam/Charlotte)

Street dance 6-8 let 
(Nini)

  Street dance TOP 
15+ let 
(Maykl/Hajčes)

Street dance 
začátečníci  
7-11 let 
nesoutěžní 
(Lucka CH.) 
Jenom NEDĚLE!!!

27.3-28.3.2021 Street dance 8-12 
let začátečníci 
(Andy/Maťo)

Street dance 16+, 
pokročilí (Kája)

  Street dance  
15+ let 
mirně pokr. 
(Naty/Téra)

Street dance  
pokročilí 
9-12 let  
(Maykl/Hajčes)

10.4.-11.4.2021 Street dance 8-12 
let, mírně pokr. 
(Nini)

Street dance 12-16 
let, mírně pokr. 
(Hajčes)

  Street dance mírně 
pokr. 
12-15 let. 
(Dogga Clan)

Street dance  
12-15 let 
mírně pokr. 
(Naty/Téra)

17.4.-18.4.2021 House dance 
12-16 let, 
začátečníci (Maťo)

Street dance 12-16 
let, pokročilí (Terka 
N.)

  Street dance TOP 
12-15 let  
(Maykl/Hajčes)

Street dance   
začátečníci 
nesoutežní 
12-15 let. 
(Týnka Vac.)

24.4.-25.4.2021 Street dance 
12-16 let, 
začátečníci (Naty/
2Tall)

Street dance 16+, 
pokr. (Ajdam)

  Street dance 
začátečníci15+ let 
nesoutěžní 
(Maykl)

 

1.5.-2.5.2021 Street dance 8-12 
let mírně pokr.
(Maťo/Maky)

Street dance 12-16 
let pokročilí (Kája)

     

8.5.-9.5.2021 House dance 16+, 
začátečníci (Maťo)

Street dance 8-12 
let, pokročilí 
(Hajčes)

     

15.5.-16.5.2021 Dancehall 15+ 
pokročilí (Klárka/
Ajdam)

Freestyle Street 
dance 12-16 let, 
pokročilí (Hajčes/
Maťo/Kája)

     

22.5.-23.5.2021 Street dance 8-12 
let, začátečníci 
(Kája/Anička

Contemporary 
(Addy)
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