
Dušan Procházka, klub autorů a hosté
To nejlepší z výstav: Ostrovy Evropy (2000-2010), 

Magické okamžiky, Svět divů, Krásy jižní Moravy

Dušan Procházka, The Authors’ Club and guests
The best of the following exhibitions: European Islands (2000 – 2010),  
MagicMoments, the World of Wonders and Wonders of South Moravia

Kde se létá vzhůru
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Stálá výstava velkoplošných 
fotoobrazů a fotografií „nejen“ 

cílových destinací brněnského letiště 
1.6.- 30.9. 2010

Permanent exhibition of large-scale 
photographs and photography 

of more than just Brno Airport destinations
1st June – 30th September 2010
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Stálá výstava velkoplošných 
fotoobrazů a fotografií „nejen“ 
cílových destinací brněnského letiště
1.6. - 30.9.2010
D. Procházka, 
klub autorů a hosté
To nejlepší z výstav: 
Ostrovy Evropy (2000-2010), 
Magické okamžiky, Svět divů, 
Krásy jižní Moravy

Reklamní plochy poskytli:
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Program vernisáže /19.15-21.00h/

ALBAND J.A. Kronka   

TRADICIÓN - Grupo de Baile / taneční Show

IVA FRÜHLINGOVÁ s doprovodem

Pořadem provází: Petr Holík

Hosté večera: Jadran Šetlík

UNHCR Prague

Raut: hotel International Brno

Dušan Procházka
+ klub autorů: 

Zdeněk Hašek

Vladimír Opluštil

Petra Pokorná

Petr Zaviačič

Walter Pavliš

Petr Novák

Karel Fuller

a hosté ...
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Program vernisáže /19.15 - 21.00h/
ALBAND J.A. Kronka   
TRADICIÓN - Grupo de Baile / taneční Show
IVA FRÜHLINGOVÁ s doprovodem

Pořadem provází: Petr Holík
Hosté večera: Jadran Šetlík

UNHCR Prague
Raut: hotel International Brno

PALUBNÍ VSTUPENKA 10.6.2010 v 19.00h
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info@propag-servis.cz d.prochazka@volny.cz
tel: +420 545 222 396 mobil: +420 602 756 168

www.obrazyzcest.cz
www.picturesfromtravels.com
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Soutěžte s Deníkem Rovnost
Podívejte se na Obrazy z cest

U příležitosti výstavy fotografií seriálu Obrazy z cest, která 
byla zahájena 1. června 2010 v prostorách Letiště Brno 
pod názvem ,,Kde se létá vzhůru 3“, pořádá internetový 
portál www.obrazyzcest.cz a CK Čedok soutěž 
o autokarový zájezd pro dvě osoby.
Více informací a pravidla soutěže naleznete 
na www.obrazyzcest.cz, www.brnenskydenik.cz

1.) Ve které dva dny v týdnu létá nová pravidelná linka Brno - Zadar ?

Ceny do soutěže věnovali:
ČEDOK - autokarový zájezd pro dvě osoby 

do Evropských destinací
CCA - 2 letenky Brno-Zadar
O2 - mobilní telefon

správná odpověď:

Všechny 3 správné odpovědi zašlete v jedné 
obálce na třech vyplněných kuponech nejpozději 
do 10.7.2010 na adresu: VLP, a.s. Deník Rovnost, 
Robert Braun, Milady Horákové 9, 602 00 Brno
Další dvě otázky s kupony najdete do konce 
června v Deníku Rovnost.

a vyhrajte zájezd

s CK Čedok!
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Kde se létá vzhůru 3
Letiště Brno 10. 6. 2010 Stálá výstava velkoplošných 

fotoobrazů a fotografií „nejen“ 
cílových destinací brněnského letiště
1.6. - 30.9.2010
D. Procházka, 
klub autorů a hosté
To nejlepší z výstav: 
Ostrovy Evropy (2000-2010), 
Magické okamžiky, Svět divů, 
Krásy jižní Moravy

Reklamní plochy poskytli:
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