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Flying highKde se létá vzhůru

Stálá výstava 
velkoplošných fotoobrazů 
a fotografií „nejen“ cílových 
destinací brněnského letiště 
1. 6. - 30. 9. 2011

Dušan Procházka, 
klub autorů a hosté
To nejlepší z výstav: 
Ostrovy Evropy (2000-2011), 
Magické okamžiky, 
Svět divů, Krásy jižní Moravy

Vážení návštěvníci,

„Touto výstavou bychom chtěli dát malý dárek všem cestovatelům,
ukázat jim alespoň pár zajímavosti ze světů blízkých i vzdálených. 

Chceme také přivítat  návštěvníky v našem krásném městě Brně a na Jižní Moravě
Chceme ukázat, že je tu slavná historie a perspektivní současnost.       

Děláme to právě tady, na místě, které je vstupní branou do světa i k nám.
Na místě, kde se loučíme nebo vítáme s našimi blízkými.
Na místě, na kterém nám záleží  a které máme rádi.“

Dušan Procházka a klub amatérských fotografů

Neveřejný prostor
Vladan Bureš - Benátské variace
Aleš Krejčí -Tajemné kouty Evropy
Dušan Procházka - Kanárské kvarteto / Zapomenuté přístavy 
Zdeněk Hašek- Úsměvy z kontinentů
Jiří Vaníček - Blízký východ
Hana Kmoníčková - Svět divů
Vladimír Opluštil - Magické momenty
Petr Novák - Střípky z cest
Walter Pavliš - Náhodná setkání 

Kavárna
Dušan Procházka -Zapomenuté přístavy

Cestovní kanceláře
Dušan Procházka-Venezia Collection

Příletová hala
Hana Kmoníčková  -  Vítejte v Brně, vítejte na Moravě
Vladimír Opluštil
Walter Pavliš

Výstava „Kde se létá vzhůru 4“ volně navazuje na předchozí ročníky 2008-2010.
Obsahuje téměř 90 fotoobrazů 10 amatérských fotografů sdružených internetovým
portálem www.obrazyzcest.cz / www.picturesfromtravels.com. 
Je věnována brněnskému letišti a jeho návštěvníkům.

Děkujeme partnerům akce:

Dear visitors

“By means of this exhibition we would like to give a small present to all travellers,
to show them at least a few interesting places from the worlds nearby and faraway. 

We would also like to welcome visitors to our beautiful city of Brno and South Moravia.
We want to show them that there is a glorious history around here as well as the prospective present.

We display it right here, at the place which is the entrance gate to the world and also to our country.
At the place where we bid farewell or welcome our nearest and dearest.
At the place we care about and love.”

Dušan Procházka and the Club of Amateur Photographers 

Private area 
Vladan Bureš – Venetian variations
Aleš Krejčí – Mysterious nooks of Europe 
Dušan Procházka – The Canaries quartet / Forgotten ports   
Zdeněk Hašek – Smiles from the continents
Jiří Vaníček – The Middle East
Hana Kmoníčková – The world of wonders
Vladimír Opluštil – Magic moments
Petr Novák – Small fragments from journeys
Walter Pavliš – Chance encounters 

Café
Dušan Procházka – Forgotten ports

Travel agencies
Dušan Procházka – Venezia Collection

Arrival hall
Hana Kmoníčková – Welcome to Brno, welcome to Moravia 
Vladimír Opluštil
Walter Pavliš

The exhibition “Where you can soar 4” is freely connected to the previous years 2008-2010.
It contains almost 90 photo-images by 10 amateur photographers associated in the internet 
portal www.obrazyzcest.cz / www.picturesfromtravels.com. 
It is dedicated to the Brno airport and its visitors.

We would like to thank the partners of the event:

Permanent exhibition 
of large-scale photographs 
and photography of more than 
just Brno Airport destinations
1st June - 30th September 2011

Dušan Procházka, 
The Authors’ Club and guests
The best of the following exhibitions: 
European Islands (2000 – 2011),  
MagicMoments, the World of Wonders 
and Wonders of South Moravia

www.obrazyzcest.cz
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