Milí priatelia dobrej fotografie a umenia všeobecne.

Povedzme si na rovinu - doba je zlá, na skutočnú kultúru nie sú peniaze. Televízie nám servírujú
pseudokultúru v podobe nekonečných seriálov bez nápadov , thrillerov s krvavými scénami,
vraždami skoro v priamom prenose, bulvárne plátky zasa s príbehmi takzvaných celebrít, ................
Ľuďom sú predkladané tieto pseudohodnoty ako tie "jedine pravé a správne". Dochádza ku
kultúrnej degenerácii myslenia ľudí, najmä tých, ktorí sa nechajú zmanipulovať, nerozmýšľajúc ďalej
od nosa.
Ako protipól tohoto pseudokultúrneho marazmu je tu náš Fotoklub OBZOR, ktorý už viac ako 30
rokov šíri dobré meno žilinskej fotografie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Naši členovia žnú
úspechy na domácich i medzinárodných fotosalónoch svoju umelecky prepracovanou tvorbou. Ich
diela boli ocenené a vystavené v Nórsku, Brazílii, Číne, Rakúsku, Katare, v Českej republike, Srbsku,
na Ukrajine a inde. Dostávame ponuky vystavovať kolekcie našich fotografických diel v Poľsku,
Českej republike, na Ukrajine, Nemecku...... A všade zviditeľňujeme Žilinu ako mesto a Žilinský kraj.
Poriadame medzinárodné fotografické plenéry s účastníkmi - fotografmi z rôznych štátov, ktorí takto
poznávajú naše mesto, kraj. Pozrite si našu web stránku : www.fotoklub-obzor.com , otvorte si
galérie jej členov, pozrite si históriu klubu.
Našou snahou je dosiahnuť medzinárodné uznanie žilinského fotografického života, presadiť sa v
silnej konkurencii fotoklubov Európy a sveta. Naše úsilie si však vyžaduje aj finančnú podporu. Štát
peniaze nemá, miznú v čiernych dierach politických strán a politikov zvlášť. Preto sme založili
Občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina, aby sme sa mohli uchádzať aj o Vašu priazeň a
podporu.
Získané prostriedky budú slúžiť na propagáciu žilinskej fotografie, fotografie "s pridanou umeleckou
hodnotou", na podchytenie a podporu mládeže so záujmom o tento druh umenia, na poriadanie
medzinárodných plenérov, školení, zabezpečenia materiálnej stránky výstavných kolekcií. Našou
snahou je podporovať myšlienku vytvorenia žilinského kultúrneho centra, dôstojných výstavných
priestorov - galérie pre fotografiu. Plány máme veľké, ale bez Vašej podpory to nepôjde.
Dovoľujeme si preto uchádzať sa o Vašu priazeň vo forme poukázania sumy 2% výšky zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby.
Ďakujeme, že ste venovali čas našej prosbe a veríme, že podporíte žilinský fotografický život .

S fotografickým pozdravom - Dobré svetlo a s úctou:

Za vedenie OZ Fotoklub OBZOR v Žiline:

Ing. Lubomír Lošonský, predseda
Ing. Milan Veliký, AFIAP, MZSF, AZSF, podpredseda

