	
  
	
  
	
  
	
  

Designová stezka provede návštěvníky uličkami
českého designu
(Praha, 16. září 2014) – Pražský designový podzim nabídne vedle tria
známých akcí (Unique Fashion Week, Architecture Week a
Designblok) také možnost navštívit řadu galerií, studií, muzeí a
dalších míst spojených s designem. Dohromady tvoří Designovou
stezku a díky festivalu Meet Czech Design na ní milovníci umění
významně ušetří na vstupném.
Designová stezka je dobrou příležitostí, jak se postupně seznámit s českým
designem a objevit jeho hravost a krásu. Za myšlenkou propojit místa, která jsou
s designem spojená, stojí festival Meet Czech Design pořádaný agenturou
CzechTourism. Pražská část putovního festivalu s podtitulem Pavučina designu
se koná od 8. září do 19. října 2014.
Mezi nejlákavější zastávky Designové stezky patří Muzeum hlavního města Prahy
či ZOO Praha. Osobnější formou se pak účastníci Designové stezky mohou
s uměním setkat v celé řadě galerií, jejichž seznam naleznou na stránkách
festivalu www.meetczechdesign.cz.
Aby se cesta po Designové stezce stala komukoliv dostupnou, existuje tzv. Design
pas, který držiteli zajistí zvýhodněné vstupné na jednotlivých zastávkách stezky.
Design pas je přitom zcela zdarma a lze ho získat velice snadno. Stačí se
registrovat na webu Meet Czech Design a Design pas si vyzvednout buď na
některém z Infopointů, které budou součástí větších akcí v rámci festivalu Meet
Czech Design nebo v informačním centru CzechTourism na Staroměstském
náměstí, či na Vinohradské třídě.
Díky Design pasu mají možnost návštěvníci Zoo Praha zakusit kouzlo zvířecí říše
za poloviční cenu. V Centru současného umění DOX zaplatí vstupné 1+1 zdarma
stejně jako v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a Museu Kampa. Zcela
zdarma nabízí vstup s Design pasem Galerie Vernon a Morna – galerie mladých
umělců. Také ostatní zastávky design stezky nabízí mnoho zajímavých slev a akcí.
Majitelé Design pasů se kromě Designové stezky mohou vydat i na další místa
Pavučiny. V září je na programu Fashion Week, začíná Architecture Week a
v říjnu se přidá výstava Mladí a úspěšní. Vrcholem pražské části festivalu Meet
Czech Design bude tradiční Designblok, který je největší a nejprestižnější akcí
svého druhu ve střední Evropě.
www.meetczechdesign.cz
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MEET CZECH DESIGN
8. 9. – 19. 10. Praha
Pavučina designu

2.–5. 10. Brno
Mozaika grafického designu

	
  
	
  
	
  
	
  

Pro další informace kontaktujte:
Mgr. Michaela Klofcová, Dis.
Vedoucí oddělení Media Relations
Tel.: + 420 221 580 274, 775 930 924
klofcova@czechtourism.cz
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Galerie Polagraph
Leica Gallery Prague
Galerie Budoart
Galerie Idea
Galerie Domino Praha
Fox Gallery
Muzeum hlavního města Prahy
Polansky Gallery
Boho Pop Up Store
Galerie Vernon
Galerie Školská 28
Entrance Gallery
Galerie Domino Praha
Mánesova 54
Zoo Praha

