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Již počtvrté se na letišti Brno představí výstava  fotoobrazů z cyklu 

OBRAZY Z CEST projektu Dušana Procházky 
 

Od června do září letošního roku bude v prostorách brněnského letiště probíhat pod 

názvem „Kde se létá vzhůru“ již IV. ročník výstavy velkoplošných fotoobrazů klubu autorů 

sdruženého internetovým portálem www.obrazyzcest.cz 

    

   Amatérští fotografové a cestovatelé chtějí touto akcí podpořit brněnské letiště jako 

významnou dopravní křižovatku našeho města, kraje i vlasti. Ukázkami světů blízkých i 

vzdálených chce výstava také zpříjemnit prostředí pro cestující a  současně poukázat na 

město Brno, Jihomoravský kraj i významné subjekty, které se v něm nacházejí.  Akce volně 

navazuje na předchozí ročníky a je umístěna do veřejných i neveřejných  prostor letiště vč. 

příletové haly.   

     

    Současný autorský klub představuje 10 autorů , kteří prezentují výběry ze svých kolekcí. 

Novinkou letošního ročníku jsou samostatné a ucelené prezentace jednotlivých autorů, 

posílena je samostatná část v příletové hale, prezentující obrázky z Brna a jižní Moravy.  

     

     Zatímco 1.ročník výstavy „Kde se létá vzhůru…“v r.2008 s 25 obrázky na brněnském letišti 

byl spíše dárkem letišti Brno k jeho padesátému výročí, letošní čtvrtý ročník výstavy bude 

obsahovat  90 obrazů od všech autorů.   

     

     Významné je také sponzorské zázemí výstavy, které se podařilo pro akci získat. Hlavními 

partnery výstavy jsou pojišťovna Generali a cestovní kancelář Firo tour. Mezi dalšími 

partnery nebudou chybět známe brněnské organizace a společnosti – Centrála cestovního 

ruchu Jihomoravského kraje, Veletrhy Brno, Autodrom Brno, Letiště Brno, Humanic, 

Autocont, Brother, Renocar, Altumare, 3 dot, Propag servis Brno a další. 

 

Obrazy jsou tisknuty speciální technologií firmy OCE. Mediálními partnery letošního ročníku 

jsou  deník Rovnost a magazín Brno Business.    

 

     Na vernisáži výstavy dne 6.6. by měla tradičně vystoupit klubová kapela Alband Jaroslava  

Kronka a další  hosté. Programem bude provázet Petr Holík. 

 

 

Informace budou k dispozici na stránkách www.obrazyzcest.cz. 
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Více informací poskytne: 

Ing. Dušan Procházka 

Propag servis Brno, s.r.o. 

Tř. Generála Píky 3, 613 00 Brno 

tel. +420 545 423 644 / mobil +420 602 756 168  

e-mail: info@propag-servis.cz,       www.obrazyzcest.cz 


