Šachový oddíl GARDE Lipovec – přeshraniční spolupráce v rámci mikroprojektu EU
Jsme jedna rodina - GENS UNA SUMUS- Spojují nás šachy

FOND MIKROPROJEKTŮ

Gens Una Sumus

Vážení přátelé šachu,
na těchto stránkách Vás budeme průběžně informovat o průběhu mikroprojektu "Jsme jedna
rodina - GENS UNA SUMUS - Spojují nás šachy", který se nám za podpory evropského
fondu regionálního rozvoje podařilo nastartovat. Zaměřujeme se na navázání spolupráce se
slovenským partnerem, výměnu informací a vzdělávání šachistů od dětí
po seniory a představení naší kultury a kraje našemu slovenskému partnerovi. Do těchto
aktivit chceme zapojit nejet členy našich šachových oddílů, ale také jejich příbuzné a blízké
(nešachisty), aby projekt zahrnul co možná nejvíc účastníků. Díky tomu očekáváme pozitivní
dopad na obyvatelstvo obou regionů (Lipovec a Trnava), vytváření nových a posilování
starých kontaktů a prohloubení trvalé přeshraniční spolupráce mezi obyvatelstvem obou
regionů. GENS UNA SUMUS je heslo Mezinárodní šachové organizace FIDE a v překladu
znamená "Jsme jedna rodina", což chceme našim projektem také dokázat.

1.díl mikroprojektu
Od středy 17. 8. do neděle 21. 8. 2011 jsme byli hosty u našich slovenských šachových
kolegů z týmu ŠK Komplet Trnava-Modranka.
Do kempu Na Planinke uprostřed hezké přírody jsme jako dvacetičlenná skupinka dorazili ve
středu později odpoledne.
Nabitý program začal od prvního okamžiku vzájemného setkání. Po přivítání a ubytování
jsme stihli společně odehrát bleskový turnaj, jehož výsledky jsou přiloženy zde. Skvělého
výsledku za slovenskou mladou nadějí dosáhl náš Milan Ševčík. Po turnaji následovalo

opékání párků, přičemž nebylo pouze cílem připravit si večeři, ale také využít této chvíle k
vzájemnému seznámení.
Další den, aby se stihl všechen naplánovaný program, jsme se už v 7:30 účastnili šachové
rozcvičky. Následoval trénink s velmistrem Likavským a posléze se nově nabyté znalosti
snažil každý využít v zápase Česko x Slovensko na 15 šachovnicích. Během dne se ještě
stihnul fotbalový zápas, turnaj v rapidu a výlet na Katarínku pro ty, co se neúčastnili rapidu.
Celý den byl opět ukončen u táborového ohně.
Náplň dalších dní byla hodně podobná. Každému dni vévodily zejména šachové aktivity
(dohrávka turnaje v rapidu, simultánka s velmistrem, šachové tréninky), na řadu ale přišel i
volejbal a další více odpočinkové aktivity jako např. návštěva koupaliště, vycházka na hrad,
tenis a poznávání blízkého okolí.
Když jsme v neděli po společném obědu a rozloučení odjížděli, byli jsme bohatší o spoustu
zážitků z příjemně strávených pěti dní.

2.díl mikroprojektu
Výsledky mezinárodního šachového turnaje, naše gratulace putují na Slovensko Dušanu
Liptákovi, který zaslouženě vyhrál.
24.9.2011 – sokolovna Lipovec
Rozhodčí turnaje : Sekanina Jiří, Hloušek Zdeněk, Ševčík Milan

3.díl mikroprojektu

Výlet do Trnavy
V pátek 11. 4. 2012 vyrazila dvacetičlenná výprava lipoveckých hráčů na třídenní šachovou
akci k partnerskému týmu v Trnavě-Modrance.
Na místo jsme dojeli v pátek podvečer, čímž začal nabitý třidenní program.
Po ubytování jsme všichni usedli k příjemné strávené chvili u večeře. Jakmile jsme aspoň z
části jídlo strávili, vydali jsme se hrát malou kopanou na blízké hříště. Toto přátelské utkání
se nám podařilo vhyrát 2:0 - mimo jiné díky skvěle chytajícímu Zedenkovi. Během večera se
ještě stihnul odehrát dvoukolový zápas hráčů Lipovce proti Modrance. Zde se naopak vedlo
lépe hráčům Modranky.
Hlavním bodem akce byl sobotní silně obsazený turnaj v Pezinku. Mnoha hráčům Lipovce se
na turnaji dařilo, o čemž svědčily jejich performance, které byly mnohdy o několik set bodů
vyšší než aktuální ela. Podrobné informace o turnaji nalezenete pod následujícím odkazem,
výsledky jsou přiloženy zde. Večer po turnaji pak následoval ještě souboj kuželkách.
Poslední den, neděle, byl již spíše v odpočinkovém duchu. Navštívili jsme trnavské muzeum
orientované na historii okolí Trnavy, z muzea jsme se přesunuli na společný oběd a celou akci
jsme zakončili procházkou po historickém centru Trnavy.
Celkově myslím, že můžu říci, že všichni účastníci byli s akcí maximálně spokojení a nikdo
nelitoval, že se jí zúčastnil.
Více o společných šachových akcích je také možno najít na stránkách trnavského klubu.

Shrnutí 4. posledního dílu projektu Gens Una Sumus

FOND MIKROPROJEKTŮ

4. závěrečný díl
V neděli (8. 7.) skončila čtvrtá závěrečná akce se slovenskými šachovými kamarády z Trnavy
- Modranky.
Akce se nadmíru povedla, program byl nabitý množstvím zábavných aktivit, a tak není divu,
že v neděli odpoledne jsme si se smutkem uvědomovali, že uplynul poslední plánovaný díl.
Se slovenskými šachisty jsme se však natolik spřátelili, že věříme, že i nadále se budeme
potkávat.
Plánovaný program se podařilo naplnit, a tak došlo na všechny aktivity níže dříve uvedené.
Několikrát jsme poměřili síly v šachových soubojích. Společně jsme také změřili síly při
simultánce s IM Petrem Piskem. Kdy někteří hráči získaly s Petrem cenou remízu nebo
dokonce jej porazili.
Jako nadmíru povedené, a určitě dlouho vzpomínané budou části programu související s
bowlingovým turnajem nebo sportovním dnem stráveným v Krasové při mnoha míčových
hrách. Emotivní byla také návštěva Punkevních jeskyní, kdy dno Macochy působilo nadmíru
impresivním dojmem (viz přiložené odkazy na foto).
Nejen při zmíněných aktivitách se podařilo strávit pět krásných dní v kouzelném prostředí
blanenské Zámecké sýpky.
Výsledky turnajů a fotodokumentaci můžete najít na stránkách ŠK GARDE Lipovec:
www.gardelipovec.estranky.cz

