
 

 

 

 

 

 

             NASTARTUJTE NOVÉ KREATIVNÍ CENTRUM V KARLOVÝCH VARECH 
   

 Přesně 17. 11. 2021 začala na Darujme.cz dárcovská kampaň NAKOPNI DIZAJNPARK na 

 podporu vzniku kreativního centra ve výměníku v Tuhnicích. Galerie SUPERMARKET wc, 

 VZBUĎME VARY, Cirkus Céres a další spolky spojily své síly a začínají budovat nový sdílený 

 kreativní prostor, který v centru Varů chybí. Za 14 dnů se podařilo vybrat 110 % částky, 

 kterou si zakladatelé předsevzali - na rozjezd a první fázi.  

 "Kampaň běží dál a my jsme se rozhodli navýšit cílovou částku na 150 % . Podaří se nám vybrat na 

 základ na novou podlahu? I vy můžete být u toho a podpořit nové kreativní centrum," říká Tereza 

 Vlašimská ze SUPERMARKET wc. Navzdory svým smělým nápadům patří Galerie 

 SUPERMARKET wc mezi zkušené matadory. Pachatelem společensky přínosných aktivit na 

 Karlovarsku je již od roku 2006, řadu let vyvíjí kvalitní program, který spojuje vzdělávání s 

 komunitními akcemi a kulturou. Opuštěné místo bývalých WC u dolního nádraží, kterému nikdo 

 nevěnoval pozornost proměnili designoví aktivisté v kreativní centrum. Ožily také přilehlé podchody 

 a vznikl jedinečný živý a interaktivní prostor přímo na ulici. 

 Po 15 letech malinká plocha 42 m2 nestačí a je potřeba něco většího. A tak designová galerie mění 

 název na Dizajnpark a začíná budovat nový prostor pro kreativitu, vzdělávání a kulturu v prostoru 

 tuhnického výměníku. Živou kreativní laboratoř a obývák v jednom - pro společné setkávání, tvoření 

 a dobré nápady. Další spolky a nadšení jednotlivci, kteří sdílí potřebu takového místa - Cirkus 

 Céres, VZBUĎME VARY, KultiVary, Žijeme TUhnice, Člověk v tísni a další se budou podílet na 

 přípravě programové nabídky. Společnou vizí je multifunkční prostor pro kreativní vzdělávání, 

 kulturu a komunitní akce. 

 

 Právě teď máme možnost  ve Varech společně vytvořit příjemné inspirativní místo, kam můžete přijít 

 na divadelní nebo taneční představení, koncert, výstavu, vzdělávací program, cirkusový nebo 

 pohybový workshop nebo třeba knižní trh. Prostor, kde pod jednou střechou najdete rozmanité 

 kreativní aktivity, kterých se můžete zúčastnit; jako divák představení nebo návštěvník workshopu. 

 Kde se můžete sejít, popovídat si s přáteli, ale také se aktivně zapojit, třeba si ho pronajmout na 

 promítání fotek z vašich cest. Nebude chybět zóna s mobilním jevištěm a zázemím pro nový cirkus, 

 tanec a divadlo i designový obchůdek, galerie, kavárna.  

 

            Nakopnout Dizajnpark. a navíc si vybrat odměny, můžete zde 
 https://www.darujme.cz/projekt/1205427. 
 
Kontakt pro média: Tereza Dvořáková, PR a marketing, 608 528 388 nebo na pro@tebe.cz.     
 www.supermarketwc.cz 
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