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•  „NOEM ARCH“ je designový objekt zahrnující hotel, restaurant a sál v blízkosti nákupního centra TESCO- Královo Pole,   

   Cimburkova 9.  „OBRAZY Z CEST“ jsou klubem autorů, sdružených intermnetovým portálem www.obrazyzcest.cz  realizujícím  

   výstavy, klubové večery a akce. Provozovatelem je Propag servis Brno, s.r.o. 

  

•  Večery v NOEM ARCH budou odborné a poutavé večery s obrazovou projekcí a vyprávěním jednotlivých autorů o zajímavých  

   cestovatelských destinacích. Budou pořádány v sále Arnošta Lustiga, sousedícího s přilehlým hotelem a restaurací NOEM ARCH. 

  

•  Na večerech se budou prezentovat nejen autoři internetového portálu www.obrazyzcest.cz  ale i jejich hosté . Program může být  

   rozšířen o různé degustace, ochutnávky a ev.další zajímavosti související s danou tématikou. 

  

•  Tyto klubové večery budou určeny pro opravdové vyznavače cestování, kteří si rádi příjdou získat informace, či vyměnit zážitky ze  

    svých cest. Večery by se měly konat  cca 1x měsíčně v úterý (ev. čtvrtek) v době od 19 do 21hod. 

    /Akce budou připravovány s měsíčním předstihem/ 

  

   

Očekávaným cílem je: 

- vytvoření nového klubového prostředí pro zájemce o cestování a výměna informací 

- seznámení veřejnosti s objektem NOEM ARCH a projektem OZC 

------------------------------------------ 

- osobní prezentace  autorů 

- další rozvoj projektu OZC  

http://www.obrazyzcest.cz/
http://www.obrazyzcest.cz/


Program 1. pololetí 2012 (změna vyhrazena):   
 

  

19.1. 2012 Vladimír Opluštil - Filipíny  

 

23.2.2012  Walter Pavliš – Záhady Srí Lanky 

 

29.3.2012 Jirka Vaníček - Hawai 

 

56.4.2012 Zdeněk Hašek - Indie 

 

24.5.2012 Vladimír Opluštil - Austrálie  
 

 

 

 

 

 

 
 Autoři z internetového portálu 

www.obrazyzcest.cz 

Orientační scénář večera: 
 

19.00 - představení projektu , výstavy, autora a partnerů 

19.10 - první část prezentace- autor 

19.45 - přestávka  

19.55 - prezentace partnerů - partneři 

20.10 - druhá část prezentace –autor 

20.45 – volná zábava 

20.30 – předpokládané opuštění prostor  

  

  

Technické podmínky: 
 

- sál má ozvučení i vlastní projektor 

- k akci budou nainstalovány 10 ks obrazů z projektu OZC 

  stojan s reklamním posterem  a promostánek OZC 

 -rezervace míst: management@noemarch.cz 

- informace: www.obrazyzcest.cz; www.noemarch.cz a      

  další zdroje 

- vstupné 50,- Kč 
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Nabídka partnerům: 

 

- logo na informačních panelech, baneru a stojanech v místě akce  

- logo na reklamní tiskovině a pozvánkách     

- poděkování sponzorovi na akci 

- pozvání sponzora a jeho partnerů na akci 

- předání kontaktů VIP osobností  

 

Partner akce má možnost prezentace na videoprojektoru ev. osobní prezentaci na 

akci 

 

 



 

Ing. D. Procházka  

Propag servis Brno, s.r.o. 

www.obrazyzcest.cz  

mobil: +420 602 756 168 
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