TLAČOVÁ SPRÁVA
TRSTENÁ: Mladí objavovali svoje talenty
TRSTENÁ (19. september 2009 ) – Motivovať mladých ľudí k aktívnemu prístupu k životu a
k prezentácii svojich talentov bolo hlavným cieľom tohtoročného letného festivalu COOL FEST
2009, ktorý sa uskutočnil 19. septembra 2009 v meste Trstená na Orave. Festival je pokračovaním
dlhoročných festivalov LIFE FEST. Jeho súčasťou boli rôzne workshopy, zážitkové hry COOL
GAMES a hlavný festivalový program. Organizátorom festivalu bolo Občianske združenie
PERSONA a Oravské centrum mládeže, ktoré podujatie uskutočnili s finančnou podporou mesta
Trstená.
Medzi súťažné disciplíny a workshopy patrili: Lanová dráha, Dojenie kravy, Break dance, Foto
workshop, Air soft, Bangee – trampolína, chodúle, pavúky, vlajky, plechovky, balóny, pohárová
stupnica, inline, fun nohavice, kuša, street ball, karaoke, origamy a iné. Sprievodnými atrakciami na
námestí M. R. Štefánika v Trstenej boli chodúle, fun nohavice, štvorkolky, Bangee – trampolína,
batikovanie, výroba šperkov z drôtu, maľovanie na sklo, ... Zo šesťčlenných súťažných tímov, ktoré
sa zapojili do zážitkových hier COOL GAMES bolo iba jedno družstvo rodinné, a to rodina
Horňáková. Víťazný tím rodiny Horňákovcov vyhral víkendový pobyt v jazdeckej škole s plnou
penziou. Účastníci festivalu mohli ešte zažiť Inline, koncert kapely Save The Cookie, Ohňovú show a
vystúpenie folklórneho súboru Podbieľanček a slovenského speváka Roba Pappa.
Súčasťou festivalu bol aj pokus o vytvorenie slovenského rekordu v pečení palaciniek. Zapojiť sa
mohol každý, kto prišiel na festival. Počas päťhodinového časového limitu, ktorý bol vyčlenený na
vytvorenie rekordu, sa podarilo napiecť 704 palaciniek. Od pol jedenástej dopoludnia sa do pol piatej
pri panvici vystriedalo 352 ľudí a každý mohol urobiť dve palacinky.
Doplňujúce informácie
Občianske združenie PERSONA bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR v novembri 2006.
Jeho poslaním je pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru
pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a iných aktivít, ktoré napomáhajú
osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života. Počas takmer trojročnej
existencie združenia jeho členovia zamerali svoju pozornosť a energiu predovšetkým na cieľovú
skupinu mladých ľudí a elimináciu dopadov sociálno-patologických javov ohrozujúcich mládež.
Oravské centrum mládeže vzniklo 14. júna 2007. Jeho zriaďovateľom je Komisia pre mládež v
Spišskej diecéze. Počas dvojročného fungovania boli zrealizované viaceré projekty, ktoré rozhodli aj
o ďalšom smerovaní. OCM tak dnes funguje ako: 1. komunitné centrum – po vzájomnej dohode
ponúka možnosť zažiť život v spoločenstve iných mladých ľudí ako „rodina“; 2. dobrovoľnícke
centrum – koordinuje a vytvára dobrovoľnícke príležitosti; 3. rekreačné centrum – ponúka možnosť
ubytovania pre organizované skupiny; 4. vzdelávacie centrum – ponúka vzdelávacie a formačné
programy pre deti a mládež; 5. krízové centrum – ponúka pomoc mladým ľuďom v krízovej,
nepriaznivej životnej situácii a vytvára im podnetný priestor pre osobný rozvoj a žitie plnohodnotného
života.
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