SKATE THE BORDER
Česko-německý skateboardingový projekt

Na skateparcích je vždycky rušno! Je jedno, jestli se skateboardem, koloběžkou, BMX kolem
nebo in-line bruslemi - je jedno, jestli v Česku nebo v Německu:
spoustu dětí a mladých lidí baví trénování triků na něčem, co má kolečka. Funguje to dobře
bez jazyka a mnoho triků má tak jako tak anglický název.
Chceme použít sport jako spojující element, abychom zlepšili propojení Česka a Německa.
Kvůli pandemii je to teď ještě důležitější, než to bylo předtím!

„Skate the border“ se koná na obou stranách státní hranice:
v sobotu 24. září ve Waldsassenu
a v neděli 25. září v Chebu.

Abychom nadchli co nejvíce sportovců a sportovkyň, ale také zvědavých lidí, kteří mají
zájem, pozveme pofesionální jezdce/jezdkyně z různých sportovních odvětví, kteří budou
prezentovat svůj um a předávat know-how.
K tomu nakoupí Kreisjugendring Tirschenreuth mobilní rampy a překážky, které využijeme
během obou dnů projektu. Na místě si budete moci bezplatně vypůjčit skateboardy, koloběžky
a chrániče.
Atmosféru také obohatí několik skateshopů, které nás podpoří svou přítomností a giveaway
dárky.
Pro děti a mladistvé účastníky/účastnice zorganizujeme dopravu autobusem vždy
z Chebu/Waldsassenu a zpátky.
Jádrem projektu bude „show your trick“: během jedné hodiny bude moci každý*á ukázat svůj
osobně nejlepší trik. Přitom pojede každý*á na své úrovni: nezáleží, jestli jsi začátečník nebo
profík, nevyhraje totiž ten nejtěžší trik, ale všichni budou odměněni malou cenou za trik, který
je pro ně osobně nejnáročnější.
Triky bude natáčet Jugendmedienzentrum T1 (Mediální centrum pro mládež).
Poté budou filmy nahrány na Instagram. Kdo dostane nejvíc lajků za svůj trik, obdrží dárkový
poukaz do skateshopu. Ani tady není rozhodující obtížnost triku, takže mohou vyhrát i
začátečníci.
Jinak je možné používat mobilní rampy i stávající skatepark, dívat se na zkušené sportovce a
samozřejmě se u toho bavit a vzájemně si pomáhat. Abychom překonali jazykové bariéry,
podpoří nás dva jazykoví animátoři/animátorky, kteří*é budou i tlumočit.

Díky rámcovému programu s česko-německou jazykovou animací, DJem, moderátorem,
jídlem a pitím by měla být akce skvělým zážitkem pro celou rodinu.
Cílem je společné setkání sportovních nadšenců z obou zemí a vytvoření dlouhodobého
propojení obou míst, které si jsou tak blízko, a přece tak daleko.
Přesně proto se zvlášť hodí vybrané sporty. Jednak se na mnoha místech nacházejí
skateparky, které jsou kdykoli volně přístupné, a také je možné se těmto sportům věnovat i na
dobrých “spotech” (za předpokladu, že je člověk zná).
Naším přáním je, aby se propojili sportovci a sportovkyně z obou zemí, ukázali si svá
oblíbená místa na ježdění, a my abychom tak mohli prohloubit kontakty za státní hranicí.

Harmonogram projektu SKATE THE BORDER pro oba dny:
11:00 hod.

Volná jízda

12:00 hod.

Ukázka profi skate/scooter crew

12:30 hod.

Oběd

13:00 hod.

Jazyková animace

13:30 hod.

Volná jízda / cvičení

15:00 hod.

Show your trick

16:00 hod.

Ukázka profi skate/scooter crew

16:30 hod.

Oficiální zakončení

