
Projekt na podporu brněnského letiště 



    1. Úvod 

 
Výstava fotografických obrazů z cyklu „OBRAZY Z CEST“  

 na podporu Letiště Brno 

 

„Kde se létá vzhůru V.“ 

 
 





2. Cíl výstavy 
Základním posláním této akce je populární a nenásilnou formou upozornit na strategický 

význam této dopravní křižovatky cílové skupině, kterou tvoří téměř  0,5 mil. cestujících.  

 
Cílem V. ročníku výstavy je: 

 

 - zvýraznit  význam letiště pro spojení Brna a JMK, se světem a zejména EU  
 

-  osvěžit interiér a prostory odletové i příletové haly a  nabídnout  tak  

    návštěvníkům netradiční pohled na zajímavé destinace, město Brno a JMK 

 

-  zviditelnit město Brno, významná místa JMK v příletových prostorách  

   zahraničním návštěvníkům a poukázat na významné místní podnikatelské  

   subjekty prostřednictvím  partnerství akce 

 

 





3. OBSAH V. ročníku výstavy  
Výstava již tradičně bude rozdělena do 3 prostor  

 

Odletová hala  - 1. patro 
A)  Obrazy světů blízkých (Euro-prostor) –  evropských destinací chart. a linkových letů 

B) Obrazy světů vzdálených (ostatní prostor ) – magická místa světa 

  

Příletová hala  
C) Obrazy z jižní Moravy (prostory příletové haly) -„Vítejte v Brně, vítejte na Moravě“) 

 

 Přilehlé prostory 
 D) Malí cestovatelé (prostory kavárny a chodby) – ukázky prací dětí ZŠ 

 

  

 



Co  jsou…OBRAZY Z CEST 
 
Obrazy z cest jsou výsledkem am. sdružení cestovatelů a fotografů, pod vedením producenta a 

spoluautora Dušana Procházky. 

Toto označení nesou nejen vlastní obrazové produkty- velkoplošné forografie, ale i internetový 

portál www.obrazyzcest.cz , který volně sdružuje tyto vyznavače cestování. „Klub“, který takto 

vznikl si získal za krátkou dobu existence velkou popularitu občanské i podnikatelské veřejnosti 

díky oblíbeným tématům jako je cestování, fotografie, ale také zejména pravidelná setkání a 

budování vztahů.  

 

 Naší filosofií je:   Snaha o navazování komunikace mezi lidmi, přátelství a vzájemné poznání.  

 
Autoři: 
D. Procházka /L. Opluštil/ Z. Hašek / W. Pavliš / P. Novák / V. Bureš, /H. Kmoníčková, / A. Krejčí/ K. Fuller /J. Vaníček 

 
Výstava bude obsahovat cca 80-100 ks velkoplošných obrazů amatérských autorů o rozm. 70x80 cm, 100x70 cm a 120x50 

cm, keré budou instalovány ve vnitřních prostor letiště. Výstava bude rozdělena na několik částí a dotvořena květinovými 

aranžemi a drobnou prezentací partnerů.  
 

Z činnosti: 
Tvorba autorů zachycuje záběry známých míst, krásy přírody a život člověka. 

Klub uskutečnil již 20  velkých výstav (letiště Brno 4x, , Dům pánů z Lipé 4x, gal. Platinium aj.)  

Klub se snaží o propojení kultur a osvětu široké cílové skupině občanů (vč. škol)  

Tvorba mj. zahrnuje i vývoj amatérské digitální fotografie z konce devadesátých let až po současnost. 

  

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


4. Akce: 

 
Termín výstavy:  1. 6. – 30. 9. 2012  
 

Zahájení výstavy bude uskutečněno slavnostní vernisáží s programem 

bývá vždy kolem 6.6. 2012 v návaznosti na letový plán. 

 

 

 

 











6. Reklama partnerům: 

 
- logo na informačních panelech 100 x 70 v místě výstavy  

- informací a poděkováním v článcích a interview 

- logo na reklamní tiskovině a pozvánkách     

- poděkování partnerovi na vernisáži výstavy a ostatních akcích, 

  pozvání partnera a jeho VIP hostů na vernisáž 

- předání kontaktů VIP osobností  

- umístění reklamního materiálu partnera v místě výstavy 

- prezentace v médiích 
 



 
 

 

 

 

 

Ing. D. Procházka  

Propag servis Brno, s.r.o. 

www.propag-servis.cz 

www.obrazyzcest.cz 

mobil: +420 602 756 168 

http://www.propag.servis.cz/
http://www.propag-servis.cz/
http://www.propag-servis.cz/
http://www.propag-servis.cz/
http://www.propag-servis.cz/
http://www.obrazyzcest.cz/
http://www.obrazyzcest.cz/

