
Výstavy v dobročinné kavárně Cesta domů 

Cesta domů ve své dobročinné kavárně pořádá výstavy, 
které zkrášlují a oživují její prostor, nabízejí různým  
umělcům prezentaci v zajímavém komorním prostředí  
a v neposlední řadě zvyšují povědomí veřejnosti  

o této malé kavárně a o Cestě domů. 

Adresa: Soukenická 15, Praha 1 

Otevírací doba kavárny a výstavy: po–pá 8–20 h 

Doba trvání výstavy: 6 týdnů,  

pokud není domluveno jinak. 

Výstavy mohou být prodejní, v takovém případě náleží  

provozovateli kavárny minimálně 10 % z prodejní ceny,  

upřesnění vždy při instalaci výstavy. 

Žádost o výstavu: Zájemci o uspořádání výstavy se mohou obracet na e-mail kavarna@cestadomu.cz. Součástí 

žádosti je anotace zamýšlené výstavy, profesní CV výtvarníka či jiné adekvátní informace o vystavovateli (v případě 

skupinových výstav) nebo odkaz na jeho webové stránky a elektronická ukázka děl, která mají být vystavena, a jejich 

přibližný počet a rozměry. Vítány jsou další informace (představa o vernisáži, o tom, kdo uvede výstavu apod.), 

případně preferovaný termín.  

Odpověď na žádost: Potvrdíme do dvou dnů přijetí žádosti. Potvrzení žádosti o výstavu neznamená schválení 

výstavy. Komise schvalující výstavy v kavárně zpracovává žádosti jednou za měsíc, tedy o vyřízení žádosti bude 

vystavovatel zpraven nejdéle do 40 dnů od podání žádosti.  

Náklady: Vystavovatel adjustuje díla a instaluje výstavu na své náklady, základní náklady na vernisáž jsou rozloženy 

mezi vystavovatele a provozovatele kavárny rovným dílem, specifické požadavky (např. hudební či divadelní 

produkce) jsou po vzájemné domluvě zpravidla v režii vystavovatele.  

Velikost výstavních ploch: Doporučujeme návštěvu kavárny s předstihem před instalací. Jedná se cca o 15 m 

výstavních ploch, prostor je velmi rozmanitý a komorní a každou výstavu je potřeba připravit na míru (je zde patro, 

salonek, bar, schodiště atd.). Závěsný systém Nielsen s lanky a háčky v počtu cca 30–40 ks je k dispozici. 

Propagace: Provozovatel kavárny zajistí na základě podkladů dodaných vystavovatelem návrh plakátu a pozvánky 

elektronicky ve stanoveném layoutu a jejich tisk. Náklady na vytvoření a tisk jsou rozloženy rovným dílem mezi 

vystavovatele a provozovatele kavárny. Zpravidla tiskneme 50 ks pozvánek a 3–5 ks plakátů, vystavovatel má 

možnost si jich případně na své náklady objednat více, což sdělí provozovateli kavárny při dodání podkladů. Podklady 

pro pozvánku a plakát obnášejí: název /podtitul výstavy, jméno vystavovatele, termín výstavy a fotku díla v tiskové 

kvalitě, z něhož bude proveden výřez na pozvánce a plakátu. Dále vystavovatel poskytne provozovateli svůj či 

kurátorský text k výstavě, který bude po dobu konání výstavy vyvěšen v kavárně. 

Provozovatel informaci o výstavě zveřejňuje na webu  

Cesty domů a na webu kavárny, v dobročinných obchodech,  

dále ji zpravidla posílá i v pravidelných zprávách příznivcům,  

zaměstnancům a dobrovolníkům Cesty domů. 

Pojištění: Provozovatel nezajišťuje pojištění děl. 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi a na to,  

že nám pomůžete prostředí kavárny proměňovat.  
 

 

 
 
www.cestadomu.cz/kavarna       facebook.com/kavarnaCD 


