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Výstava fotoobrazů z cyklu OBRAZY Z CEST zahajuje 18. listopadu 

v Domě pánů z Lipé 
 

Od 18.listopadu do 5. prosince 2011 bude v prostorách Domu pánů z Lipé zpřístupněn pod 

názvem „Magic World 4“ výběr fotografických novinek z galerií amatérských autorů 

projektu Dušana Procházky  „Obrazy z cest“ . 

 
   Výstava je dalším pokračováním akcí autorů sdruženým internetovým portálem 
www.obrazyzcest.cz . Její  producent a spoluautor Dušan Procházka tak opět pokračuje ve 
své snaze propojit přátele cestování, fotografie, dobrodružství a příjemné nálady. Letošní 
ročník představuje  OBRAZY Z CEST v DPL již po čtvrté. Na výstavě bude cca  40 obrazů od 10 
autorů klubu a jejich hostů. Oproti letní prezentaci na brněnském letišti bude výstava 
kvantitativně daleko menší, kvůli omezeným prostorám DPL, zato bude obsahovat výhradně 
letošní novinky z galerií autotrů. Výstava v DPL  je každoročně jakousi logickou tečkou za 
celoroční činností brněnských amatérských fotografů  www.obrazyzcest.cz a je i pravidelným 
místem setkání autorů a přátel cestování a dobré nálady na klubovém večeru. 
 
   Návštěvníci mohou shlédnout ukázky kolekcí např. „Zapomenuté přístavy“ D. Procházky. 
Dále fota z posledních cest talentovaných fotografů  Z. Haška, H. Kmoníčkové, J. Vaníčka,     
V. Opluštila, V. Bureše, W. Pavliše a P. Nováka.  Zajímavostí budou fota posvátných míst USA 
K. Fullera i fota mladých hostujících talentů.  Nekterá témata se již objevila na pravidelných 
scénách „Obrazů z cest“ v galerii restaurace Varna na gastronomických národních večerech  
a  nové scéně letošního roku - cestovatelských večerech v Noem Arch.   
  Hlavním partnerem výstavy v DPL  jsou firmy podporující cestování, poznávání,  Pojišťovna 
Generali a Cardion. Dalšími partnery jsou pak CK Firotour, Autodrom Brno, Avia, Humanic, 
Brother, Autocont, Telco consulting, Altumare, Sasta, Autodrink, OCE, 3 dot  a Propag servis 
Brno. Mediálním partnerem je časopis Brno Business. 
 
   Klubový večer je naplánován na 30. listopadu v 19 hod.  V rámci společenského programu 
je připraveno vystoupení klubové kapely J.A.Kronka – Alband, který uvede písně z nově 
připravovaného CD a dálších hostů.  
   Na vernisážích akcí  Obrazy z cest je téměř pravidlem i účast  známých VIP osobnosti. 
V minulosti to byli např. J.Šetlík, J. Kolbaba, P. Šporcl, K. Abrahám. Pravidlem byla také účast 
krásných žen, např.  české vicemis  Elisavet Charalamidu, Ivy Fruhlingové, Anife Ismet 
Vyskočilová, Zuzany Gamboa ad. I kletošní klubové akci se chystá překvapení, které bude do 
poslední  chvíle udržováno v tajnosti. Průvodcem večera bude Petr Holík. 
 Vše podstatné o výstavě Magic World včetně představení projektu Obrazy z cest, v rámci 
kterého je letošní výstava organizována, je k dispozici na stránkách www.obrazyzcest.cz. 

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


