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PATAFEST3
V neděli 15. 6. 2014 se uskutečnil v pořadí již třetí osvětový, kulturně zábavný
společenský festival PATAFEST3, který pořádalo Komunitní osvětové společenství o. s. ve
spolupráci s Vyšší odbornou školou Cheb (SZŠ a VOŠ Cheb) a DOZP Pata u Hazlova. Cílem
festivalu bylo především vzájemné setkávání lidí s postižením s lidmi nepostiženými a bourání
případných bariér či předsudků.
Prostřednictvím osobní zkušenosti mohli všichni sdílet společnou atmosféru akce, ve které
žádný hendikep nepředstavuje překážku, a kde si příležitost k radosti může najít opravdu každý.
Patafest3 navštívila i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová
v doprovodu pana senátora Nenutila.
Dobrovolníci, kteří festival zaštiťují, tak v praxi naplňují motto vyšší odborné školy Cheb
„Být odlišný je normální“ a skrze společenský zážitek posilují pozitivní postoje komunity k lidem
s postižením. Díky iniciativě „rozbehnito.cz“ bylo poprvé možné na festival z Chebu i doběhnout
po svých.
Návštěvníkům festivalu bylo k dispozici mnoho atraktivních zážitků: Výstava kresleného
humoru The Tap Tap načerno, obří bublifuk, chůze po slackline, karaoke, projížďka na koni, nízké
lanové dráhy, kreativní a šperkařské dílny, pletení houpacích sítí, bubnovací dílna a spousta
zábavy byla určena také dětem. Nechybělo tradiční divadlo, živé koncerty kapel 0609, Nezahráli
a Dark Side Crew i taneční vystoupení. Ke zhlédnutí byla i rozsáhlá výstava fotografií z prvního i
druhého ročníku PATAFESTU. V kavárně festivalu byla výstava obrazů sester Lenky Keslové a
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poezie Františky Barborky Pošmourné. Zlatým hřebem programu festivalu bylo představení
Cirkusu Paciento, ve kterém si zahráli hlavně obyvatelé Domova Pata včetně jeho ředitele.
Festival byl financován z prostředků veřejné sbírky Komunitního osvětového společenství
o. s. určené na podporu integrace lidí s postižením a z grantového systému města Aše. Tradiční
podporu dobrovolníkům formou občerstvení zajistila firma Travel Free. Lucie Poláková, hlavní
koordinátorka festivalu dodává: „Bez obětavé práce dobrovolníků, kteří i do třetice celou akci
připravili a realizovali, bychom se neobešli. Přízeň návštěvníků festivalu byla opět větší než
v minulých ročnících. Letos dorazilo na Patu k osmi stovkám návštěvníků, o které se staralo 70
dobrovolníků organizovaných vyšší odbornou školou v Chebu, připočteme-li klienty a pracovníky
domova, blíží se počet lidí, kteří na Patě v neděli byli, tisícovce!“
Za organizační tým PATAFESTU Mgr. Lucie Poláková
Veškerá foto a video dokumentace k festivalu je k nalezení zde:
www.kosas.cz
www.patafest.cz
(včetně fotografií v tiskové kvalitě)

