
Závěrečná zpráva projektu                                     

Taneční na Strahově                                

 

1. Období, za které se zpráva vydává 

1. pololetí 2011 

 

2. Název projektu 

Taneční na Strahově 

 

3. Link na webovou prezentaci projektu 

http://wiki.siliconhill.cz/Taneční_na_Strahově 

 

4. Informace o činnosti projektu v minulosti 

• aktivní lidé v projektu + návrhy na odpustky 

Anita Prokešová – vedoucí projektu  

Jiří Logojda – lektor kurzu pro pokročilé 

Jana Čížková – lektorka kurzu pro pokročilé 

Petr Schefzu – lektor individuálních hodin 

Martin Bičan – lektor individuálních hodin 

Šárka Bajbárová – lektorka individuálních hodin 

odpustky za 1. pololetí 2011: Anita Prokešová (IT), Petr Schefzu (sport) 

• stručné info, čím se projekt zabývá 

Projekt se zabývá výukou standardních a latinskoamerických tanců v několika úrovních (začátečníci, 

pokročilí, individuální hodiny). Taneční jsou určeny pro studenty (členy klubu SH). Je to možnost 

naučit se novým krokům či vypilovat techniku v přátelské neformální atmosféře s individuálnějším 

přístupem. Také nabízíme zájemcům (lektorům), aby si vyzkoušeli někoho učit a mohli se podělit o 

své dovednosti s ostatními. Výhodou pro studenty bydlící na Strahově je dostupnost – taneční 

probíhají v sálu školícího centra.  

• stav projektu 

Funguje. Probíhají kurzy pro pokročilé a individuální hodiny. Spokojeni jsou účastníci i lektoři. 

 

5. Cíle projektu na začátku daného období 

- zachování dobrého průběhu lekcí a spokojenosti na všech stranách 

- pokračování ve výuce pokročilých a zavedení nové individuálnější výuky 



- spuštění nových webových stránek projektu 

- hledání nových aktivních lidí 

 

6. Zhodnocení fungování projektu 

• nejvýznamnější události v projektu 

Na začátku období se novým lektorem stává Petr Schefzu. 

1. 6. 2011 – taneční párty s předtančením Pomáda našich tanečníků 

• cíle, které se podařilo splnit 

Projekt fungoval dobře, všichni byli spokojení. Probíhaly kurzy pro pokročilé s velkým počtem 

zájemců. Zapojení nového stylu výuky (individuální hodiny) se také osvědčilo. Na konci období se 

podařilo najít nové aktivní členy (Martina Jandová, Kateřina Šírková, Jan Svoboda, Kristýna Krupová, 

Kateřina Šebestová), ale někteří aktivní členové ukončili spolupráci (Jiří Logojda, Jana Čížková, Martin 

Bičan, Šárka Bajbárová). Zájem o taneční je stále velice dobrý. 

• cíle, které se nepodařilo splnit, a důvody jejich nesplnění 

Nové webové stránky projektu nebyly spuštěny. Nikdo nezařídil doménu. Informace o projektu jsou 

pouze na wiki. 

 

7. Přehled financování projektu 

Veškeré finanční prostředky byly čerpány z fondu klubu SH. 

Za tyto prostředky bylo pořízeno: 

taneční boty pro lektora Jiřího Logojdu      2000,- 

taneční boty pro lektorku Janu Čížkovou     2000,- 

odpustky za 2. pololetí 2010 (pro A. Prokešovou, P. Schefzu a J. Logojdu) 2400,- 

ceny do soutěže a občerstvení na závěrečnou taneční párty   972,- 

celkem          7372,- 

Taneční kurzy jsou zpoplatněny. Cena je 400,- Kč za osobu na semestr. 

(31 x 400,- = 12 400,-) 

 

8. Cíle projektu na následující pololetí 

• vize do budoucnosti 

• dobrý průběh výuky kurzů pro začátečníky a individuálních hodin 

• zájem o taneční jako v minulém období 

• výměna vedoucí projektu (místo Anity Prokešové se funkce ujme Martina Jandová) 

• úspěšné zapojení nových lektorů (J. Svoboda, K. Šírková, K. Krupová) 

• prostředky potřebné k uskutečnění vize 

• podpora vedení klubu 

• přístup do sálu školícího centra 

• požadavky do nového rozpočtu 

odpustky za 1. pololetí 2011      1800,- 

ceny do soutěže a občerstvení na párty     1000,- 

taneční pomůcky (boty pro lektory)     4000,- 

celkem         6800,- 



 

9. Praktické otázky na závěr 

• Podařilo se vyčerpat požadované peníze minulého z rozpočtu / případně proč ne? 

- Podařilo se vyčerpat veškeré požadované peníze. 

• Kolik lidí pravidelně daný projekt navštěvuje týden / semestr?  

- Do tanečních chodilo po celý semestr 34 lidí (z toho 28 lidí na kurzy pro 

pokročilé a 6 lidí na individuální hodiny). 

• Jakou udělali vedoucí propagaci svého projektu (příp. i přiložit materiály)? 

- Na začátku semestru jsme rozvěsili plakáty na nástěnku každého bloku i 

nástěnky některých fakult ČVUT. Členy klubu Silicon Hill informujeme o 

projektu ještě prostřednictvím mailinfa. Aktuální informace o projektu jsou 

na wiki. Dále jsme napsali maily na adresy tanečníků z minulého období. 

• Jak a kde probíhala teambuildingová akce? 

- 1. 6. 2011 se v sálu školícího centra na Strahově konala závěrečná taneční 

párty pro všechny účastníky tanečních a lektory. Kromě tancování byly 

připraveny i soutěže a občerstvení. Někteří tanečníci předvedli i předtančení 

Pomáda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepsala:    Anita Prokešová 

dne 16. 10. 2011 v Praze 

 

 

 



 

 
 

 


