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Yýše postrytnutého grantu 14 000 Kč

Celkové náklady 14 000 Kč

Zhodnocení dosažených výsledků:

Taneční večer na FBMI byl druhým ročníkem akce tohoto typrr_ Po několikaleté
Covidové pauz§ se opět na podzim raku 2CI22 uskutečnil v předsí,lí budovy Fakulty
biomedicínského inženýrství na niám. Sífirá v Kladně.

Do organiza§e a pffprav bylo zapojeno zhruba 15 studentů zFBMI. Tito studenti se
podíleli zejména v námci pfiprav, konkrétně připravy předsálí, která spočívala v umístění a
testoviání zvrrkové aparafury, vYroby aumístění rýrdoby apříprav občerstvení pío tanečníky.

V první polovině vďera, od 20.00, proběhla výuka společens§ých tanců pod vedením
profesionálního tanečníka soutěže StarDarrce, Michala Padevěta a jeho taneční partnerky.
Mezi vyrrčovanými tanci byla například cha-cha, jive a blues. Na každý ztanců bylo
vyčleněno půl hodiny času. Zívěrem éttl črásti předvedl Michal Padevět se svorr taneční
parhrerkou profesioniální ukázku tance paso doble.

Po tanečních lekcích měl každý z účasfuíků moárost nově nabyte zrralosti ihned
vyzkoušet na tanečním parketu, atn až do skončení akce ve 23.00.

Taneční večer navštívilo mimo studentťr i nemalé množství pedagogiclcých
zaměstnanců FBMI- Celkový počet návštěvniků přesáhl číslo 70, což /resráhlo odhadovaný
počet návštěvníků téměř o frďinu. Organizátoři jsou velice #tdí, žs u mladých lidí přeřvává
zaiem o klasické tance.

Taneční večer na FBMI opět zpestřil frvot na Fakultě biomedicínského inženýrství
6 mirno jiné napomohl, aby se lidé zřad aktivních studentů mohli zdokonalovat v přípravrách
podobných akcí. Tato akce pomohla rozšířit portfolio akcí, které FBMI poŘdrá_

Organtátoři velice děkují za příspěvek od FSP ČVUT, který výrazné napomohl
k uspořádrání velrni povedené a reprerentativní události tím, žE bylo možné uhradit čéstku za
tanečního lektora_
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Příloha č.1 – Dokumentace k informování veřejnosti o finančním spolupodílení 

 

a. Plakát akce. 

 

 


