SANATORIUM EDEL s.r.o.
Dětská léčebna respiračních nemocí Zlaté Hory
Lázeňská 491,793 76 Zlaté Hory, tel.584 425 327-8, fax 584 425 135,
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„Každý strom je živý tvor. Jako každý člověk i každý strom je osobnost a individualita. Tělo
stromu není jen kůra, větve či pupeny a listy. Každý kus prkna, každá dýha, fošna nebo pařez
jsou části životopisu stromu a ten záznam o životě je tak teplý, blízký a krásný, že až
začínáme myslet na to, co nás převyšuje.
Chodíme se opřít o kmeny a prosíme je o sílu nebo se jen tak touláme pod klenbami větví.
Přes zelené jehličí a listy se díváme do modrého nebe. Odstíny podzimních korun nás učí
barvám, které i ti nejlepší malíři jen stěží napodobili.“
-o„Nezlob se, že růže má trnitý keř, ale raduj se, že trnitý keř má růže.“
-o„Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, ve kterém lidé pláčí.“
-o„Oblékni sloup a bude vypadat jako hezká žena.“
-o„Trocha vůně vždy ulpí na ruce, jež podala růži.“
-oSlovo úvodem:
ZLATOHORSKÝ NADAČNÍ FOND pořádá i letos pravidelný řezbářský plenér „Zlatá
hoblina“.
Toto setkání přátel umění a Zlatých Hor se tradičně uskuteční v parku areálu Dětské odborné
léčebny ve Zlatých Horách. ve dnech 6. – 14.září 2008.
Účast na tomto čtvrtém ročníku přislíbili řezbáři z České a Slovenské republiky, Polska a
Ukrajiny.
Během tohoto setkání budete mít možnost sledovat přerod nevzhledných kmenů ušlechtilého
dřeva v umělecké díla, které by mohly ozdobit sídla Vašich firem, popřípadě Vašich domovů.
Některé plastiky z minulých ročníků námi pořádaných plenérů jsou umístěny v kostelech
Sv.Jana Křtitele v Horním údolí u Zlatých Hor a v Dambořicích na jižní Moravě, na
Obvodním báňském úřadu v Brně, zdobí Dětskou kliniku v Olomouci, palmový skleník
FLORA a.s.v Olomouci, park a interiéry Sanatoria EDEL, Dům ZHS v Uniově, muzeum ve
Zlatých Horách a zahrady a domovy soukromých sběratelů.
Hlavním partnerem pořadatelů jsou firmy VHS TUNELY s.r.o. a SANATORIUM EDEL
s.r.o.
Na závěr tohoto setkání se v pátek 12. září 2008 večer uskuteční již tradičně netradiční
poděkování a rozloučení účastníků v prostorách speleoterapie.
A na podvečerní hodiny v sobotu 13.září 2008 mají pořadatelé připraveno pro Vás malé
překvapení .
Garanty 4.ročníku řezbářského plenéru „ZLATÁ HOBLINA“ jsou:
Ing.Petr Vidur
VHS Tunely,a.s.
Těšíme se na spolupráci s Vámi při realizaci této akce.
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