
Lázenské  prameny
rijen 2013, 4. císlo, ZDARMAPodzimní vydání,  Gräfenberg

S pokorou vůči slavné historii 
odhodlaně vstříc budoucnosti

Vážení hosté, návštěvníci našich lázní

Není ještě čas na bilancování, neboť x-tá… lázeňská 
sezona ještě zdaleka nekončí, ale přesto mi dovolte 
krátké ohlédnutí za uplynulou částí roku 2013. Nebyl 
typický ani z pohledu počasí a nebyl ani typický pro 
akciovou společnost Priessnitzovy léčebné lázně a pro 
obor lázeňství v České republice vůbec. Po téměř 6-ti 
letech příprav a poměrně agresivní mediální informační 
masáži k lázeňské péči vešla v účinnost vyhláška č. 
267/2012 o stanovení indikačního seznamu pro 
lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Veškeré okolnosti 
s tímto spojené a dopady z ní plynoucí měly za následek 
okamžité snížení počtu návrhů na lázeňskou následnou 
péči o cca 30% a to společně se zkrácením doby délky 
pobytu vedlo k nutnosti hledat razantní řešení vzniklé 
situace. Patří díky celému kolektivu pracovníků všech 
úseků akciové společnosti, že se podařilo při zavedení 
nutných úsporných opatření eliminovat z větší části tyto 
již zmíněné dopady. Nezastupitelnou, velice pozitivní 
roli, sehráli pracovníci obchodu, kteří ve druhé polovině 
roku 2012 a především v letošním roce, získali nové 
obchodní případy z řad významných společností a 
institucí, především z tuzemska. Díky Vám, našim 
pacientům, klientům a hostům samoplátcům, můžeme 
hledět optimisticky do budoucna nejen pro letošní rok, 
ale věřím, že i pro léta příští. 
I přes nelehkou situaci jsme se pro Vás snažili připravit a 
realizovat nové investice a aktivity. Nejvýznamnější 
letošní dokončenou investicí byla rekonstrukce Jubilejní 
vily a lázeňského domu Mír, sloužící především pro 
lázeňskou léčebnou péči dětí i rodinnou turistiku. 
Komplex dvou lázeňských domů propojených korido-
rem v sobě skrývá nejen moderní ubytování, jídelnu a 
gastroprovoz, ale i menší balneoprovoz. Současně jsme 
mohli díky spolupráci s občanským sdružením Společ-
nosti Vincenze Priessnitze slavnostně otevřít zcela 
novou část lázeňské kolonády a přírodní inhalatorium 
pod lázeňským domem Priessnitz. S velkým potěšením 
sleduji, že se díky aktivitám různých společností a 
neziskových organizací daří postupně obnovovat 
prameny na Studničním vrchu.
Naším dlouhodobým záměrem je vrátit lázeňskému 
místu uprostřed našich hor bývalý lesk při synergickém 
skloubení tradičních přírodních metod s poznatky 
moderní medicíny. Věřím, že se nám to díky Vám, 
vážení klienti, podaří i když je před námi ještě dlouhá 
cesta.

Ing. Vladimír Odehnal
předseda představenstva PLL a.s.

TEN, O NĚMŽ JOSEF WEISS 
PSALY THE TIMES (1795- 1847)

další profesní kariéru přesměroval k vodoléčbě. V době, 
kdy zahajuje svoji veterinářskou praxi, se o čtyři roky 
mladší Priessnitz potýká s pomluvami a soudními přemi. 
I Weiss se samozřejmě setkává s kritikou šarlatána z 
Gräfenberku, díky níž ho však Priessnitzova vodoléčba 
začne zajímat. Stane se jeho přítelem, začne jeho metody K velkým činům je třeba velkých osobností. Že Vincenz 
studovat a srovnávat se svými teoretickými znalostmi. A Priessnitz velkou osobností byl, není pochyb. To platí i o 
tak po letech, pravděpodobně 1. srpna 1836, založil jeho následovnících, kteří pokračovali v jeho šlépějích a 
přímo ve městě vlastní vodoléčebný ústav. A kde stál? díky nimž se s jeho nesmrtelným odkazem stále 
Podle dosavadních poznatků prý stál na pravém břehu setkáváme. Známe Rippera, Schindlera, ale řeklo by 
řeky Bělé za silnicí na Českou Ves naproti nynějšímu vám něco jméno Josef Weiss?  Pravděpodobně ne, není 
jezu. přímo spojen s lázněmi na Gräfenberku, přesto tomuto 
 Josef Weiss převzal principy přítelovy vodoléčby i jeho muži patří nesporné zásluhy při propagování Priessnit-
způsob stravování, který spočíval nejen v přísném zovy vodoléčby jako nové léčebné metody.
dodržování stravy, ale i ve společném stolování v přesně Jak už to tak bývá, z počátku nic nenasvědčovalo tomu, 
vymezený čas. Své hosty ubytovával v jednopatrové že se Priessnitzův vrstevník z nedalekého Širokého 
zděné budově. K vodoléčbě využíval tzv. Bohatýrskou 
sprchu. Představte si, že se postavíte na místo, kde na vás 
téměř ze šesti metrů padá proud pramenité vody, 
vydrželi byste to? Dokonce podle některých pramenů 
využíval hadicí se stříkacím zařízením nebo říční koupel 
ve vlnách. 
Své poznatky o vodoléčbě nabité návštěvami na 
Gräfenberku i vlastní praxí publikoval jak v různých 
článcích, tak ve vlastní knize, kterou vydal roku 1837 ve 
Vratislavi. Jeho publikační činnost byla jedním z 
důvodů, proč byl pozván do Anglie, aby tam založil 
vodoléčebný ústav. Tuto nabídku Weiss přijal a 4. dubna 
1842 opouští svůj ústav ve Frývaldově, který později už 
nebude nikdy obnoven.
Řekli byste, že o příjezdu frývaldovského veterináře, 
tedy v té době již váženého hydropata, psaly i londýnské 
The Times! A že v Domě umělců před vybranou 

Josef Weiss se narodil 5. července 1795 v Širokém Brodě společností hovořil o Priessnitzi, jeho vodoléčbě i svých 
nedaleko Jeseníku. Na rozdíl od svého vrstevníka poznatcích?! V hrabství Hertfordshire založil první 
Priessnitze se mu dostalo opravdu odborného vzdělání. vodoléčebný ústav v Anglii. V roce 1843 se sice na skok 
Syn Hedviky a podkováře Josefa vystudoval vídeňské vrátil do rodného města, ale opět odjíždí do Anglie, kde 
veterinární učiliště, kde byl jeho učitelem průkopník zakládá a vede druhý vodoléčebný ústav v Petersham 
veterinárního lékařství Dr. med. Johann Emanuel Veith. nedaleko Londýna. Ačkoliv tato klinika funguje pouze 
Do Frývaldova se vrátil až po své studijní cestě po asi dvacet let, mezi jejími pacienty se roku 1860 objevil i 
Rakousku-Uhersku kolem roku 1820. Se svou druhou evoluční biolog Charles Darwin. 
ženou Josefou ze Zlatých Hor vychovával dvojčata Weiss petershamskou kliniku vedl pouze do roku 1845, 
Adolfa Gustava a Edmunda, která byla také ve svých kdy se pravděpodobně kvůli zdravotním problémům 
oborech velmi úspěšná. Adolf Gustav se stal profesorem musel vrátit do rodného města. Ve Frývaldově byl 
botaniky na vídeňské univerzitě, později v Praze založil samozřejmě velmi váženým mužem a stal se městským 
Institut pro fyziologii rostlin. Edmund se rovněž ve radním. 
Vídni stal profesorem astronomie a ředitelem vídeňské K jménům Priessnitz, Schindler a Ripper si tedy přidejte 

Brodu stane uznávaným hydropatem a propagátorem hvězdárny. Byl řádným členem vídeňské Akademie věd, jméno Weiss. Jméno neúnavného propagátora vodo-
vodoléčby v Anglii. Na rozdíl od Vincenze mohl získal čestný doktorát univerzity v Dublinu, císař léčby, jehož obrovský přínos tkví nejen v jeho léčitelské 
studovat a zvolil si cestu zvěrolékařství. Do rodného Františke Josef I. ho jmenoval císařským dvorním radou činnosti doma a v cizině, ale především v jeho teoretic-
kraje se vrátil, jako mnoho dnešních studentů, až po a dokonce 10. března 1876 byl promotorem Tomáše kém a vědeckém zdůvodnění jejích účinků na organis-
svých studijních cestách monarchií. V roce 1821 si na Masaryka.mus.
frývaldovském náměstí koupil dům, a ačkoliv ho do Jejich otec Josef zemřel dva roky po návratu z Anglie ve 
měšťanské knihy zapsali jako kováře, začal se věnovat svých nedožitých dvaapadesáti letech 20. března 1847. 
veterinářství.  Zde možná přišel ten okamžik, který jeho (vj)

Priessnitzův zábal končetin chladnou vodou.  příjmení Priessnitz tzv. „Gräfenberk House“ v Malvern nedaleko 
Vlhké, řádně vyždímané prostěradlo Priessnitz těsně Podle projektu KdeJsme.cz, který zveřejňuje databázi Worcesteru. Priessnitz®
ovinul kolem celého těla. Poté pacienta přikryl vlněnou jmen a příjmení osob žijících v České republice, má v Farmaceutická Společnost Simply You Pharmaceuticals Společnost Vincenze Priessnitze 
houní a pořádnými peřinami. Zábal trval tak dlouho, až občanském průkazu příjmení Priessnitz napsáno třicet a.s., která na trh dodává například ArginMax, Clavin Největšími nositeli odkazu Vincenze Priessnitze jsou 
se člověk dobře prohřál, tedy asi 15 až 60 minut. Od mužů a devětadvacet žen či dívek. V Jeseníku však nebo SWISS Panthenol PREMIUM, pojmenovala svou ovšem Priessnitzovy léčebné lázně a Společnost 
zábalu si sliboval uklidnění podrážděných orgánů, Priessnitz není ani jeden. produktovou řadu výrobků zaměřených na pohybový Vincenze Priessnitze. Velký podíl má toto občanské 
zvýšené vypařování pokožky, rozpouštění a vstřebávání aparát právě po Priessnitzovi. „francouzský Gräfenberk“ sdružení na soustavné a dlouhodobé propagaci odkazu 
chorobných látek.  Také dnes jeho zábal používáme Vodoléčebné ústavy podle Priessnitzova vzoru vznikaly Vincenze Priessnitze u nás i v zahraničí. Například bylo kapela Priessnitztéměř v nezměněné podobě k lokálnímu prokrvení, při po celé Evropě a na jesenické lázně odkazovaly i ve stěžejním partnerem v projektu Balneoparku, Parku Po jesenickém léčiteli je pojmenovaná dnes již kultovní angíně, vysoké horečce, suchém dráždivém kašli či  svých názvech. Ve Francii pionýry vodoléčby byli roku Vincenze Priessnitze nebo při restaurování Polského kapela, která vznikla v 80. letech jako punkové seskupe-relaxaci kosterního svalstva. 1846 v Les Ternes, ale přezdívkou „francouzský pomníku na lázeňské kolonádě. ní Chlapi z práce. Název Priessnitz přijala v roce 1989. 
Priessnitzova pololázeň Gräfenberk“ se chlubil ústav v Saint-Seine l´Abbaye u Její ústřední autorskou dvojicí je kytarista Petr Kružík a … a další
Složitá procedura s kombinací vodoléčby, zábalů, Dijonu.zpěvák, skladatel a textař Jaromír Švejdík. Ten je Kromě všech uvedených je po našem jesenickém 
polevů a kartáčování kůže. Klient se nejdříve krátce mimochodem členem skupiny Umakart, složil píseň „Gräfenberk House“ rodákovi pojmenován závod horských kol Priessnitz 
předehřeje teplou vodou ve sprše, následuje celotělový Půlnoční, kterou nazpíval Václav Neckář, a s Jaroslavem Josef Weiss, o kterém vám píšeme v úvodním článku, byl MTB, mezinárodní juniorská soutěž cukrářských 
ovin mokrým studeným prostěradlem s klidným ležením Rudišem je autorem komiksu o jesenickém nádražákovi pozván do Anglie, aby tam také šířil poznatky své a dovedností O Priessnitzův dortík nebo mezinárodní 
v zábalu, po prohřátí a zpocení následuje polokoupel v Alois Nebel. Priessnitzovy vodoléčby. Kromě dvou ústavů, které v soutěž parašutistů Priessnitzův pohár. 
35 °C teplé vodě s kartáčováním a polevy šíje, zad a Anglii založil, však vznikly i další.  Jedním z nich byl 

PÁR SLOV S...
osmdesátých letech v klubu mládeže v Katovně se svým křišťálovou vodou ve studánkách… Ale nejkrásnější mě naučil.  Samozřejmě se snažím vyhýbat prašnému 
satirickým kabaretem ,,BRŇAFKA,“ nebo naposledy na jsou zřejmě na podzim. Mám dojem, že díky jejich prostředí a už 31 let nekouřím.
vánočním charitativním koncertě asi před třemi lety v barevné podzimní nádheře Jeseníky dostaly své jméno.Petra Dopitu, neuvěřitelně všestrannou osobnost, lze Zdejší klima se prý dá srovnat s prostředím 
koncertní Kapli.stěží přehlédnout. Zpěvák, který byl mimo jiné sólistou Nakonec jste se k nám vrátil ještě v létě… vyhlášených rakouských lázní Bad Gastein. Pocítil 
V samotných Priessnitzových lázních jsem vystupoval v orchestru Gustava Broma či opery Jihočeského divadla v Jak jsem už uvedl, Jeseníky miluju, a když jsem tady jste u sebe nějaké změny?
minulosti několikrát na různých akcích v Kongresovém Českých Budějovicích, už propůjčil svůj hlas třeba vystoupil v květnu na zahájení sezony, tak jsem se To nevím, v Bad Gastein jsem nikdy nebyl, ale klima ve 
sále na Hradě.Čochtanovi v Divotvorném hrnci, Kecalovi, Vodníkovi, dohodl s panem ředitelem, že přijedu v létě na delší dobu, zdejších lázních je opravdu silné. Na mne působí tak, že 
A co se Vám vybaví, když se řekne Jeseníky?samotnému Draculovi, nebo králi Láiovi v rockové vyzkouším si zdejší lázeňskou péči na svém vlastním vždy na druhý den po příjezdu dostanu vydatnou rýmu, 

opeře Oidipus Tyranus a mnoha jiným postavám oper a zdevastovaném těle a při té příležitosti se pokusím která však trvá pouze dva dny a poté mám dýchací cesty 
muzikálů. Kromě zpěvu se však od svých devíti let pobavit ostatní lázeňské hosty po večerech několika tak pročištěné a uvolněné, že se cítím jako znovuzrozený 
věnuje hře na poněkud neobvyklý hudební nástroj, svými vystoupeními. a už si pobyt jenom užívám. Přestože bydlím v jižních 
kanadskou pilu. Procestoval s ní svět od Japonska po Čechách na venkově u řeky v relativně čistém prostředí, 

Co byste ze svého pobytu v Priessnitzových lázních USA, dvakrát zvítězil na Mezinárodním festivalu hráčů zdejší klima na mne působí jako povzbuzující droga.
vyzdvihl? na pilu v kalifornském Santa Cruz a na Mistrovství světa 
Skvělé ruce zdejších fyzioterapeutů, ochotu a pečlivost Kdy se k nám zase vrátíte?v roce 2000 konaném na farmě Bolka Polívky. V květnu 
lékařů, sympatický a milý přístup veškerého zdejšího Kdykoliv, když mě pan ředitel Tomáš Rak a hlavní přijal pozvání také do Priessnitzových léčebných lázní. 
personálu, výbornou stravu s milou obsluhou a skvělý pečovatel o lázeňskou kulturu František Surmík pozvou, A ukázalo se, že jeho návštěva prvního vodoléčebného 
originální Balneopark, který jsem využíval téměř denně. tak velmi rád přijedu.ústavu na světě nebyla poslední.

Jako muzikálový a operní zpěvák musíte pečovat o A ještě jedna otázka, která by možná zajímala Vím, že pocházíte z Olomouce, nyní žijete v jižních 
své hlasivky. V čem taková péče spočívá? A jak především místní. Ze Šumperka totiž pochází Čechách. Když jste tedy v květnu účinkoval na 
odpočíváte? olympijský vítěz a vlastník HC Olomouc Jiří Dopita, slavnostním zahájení lázeňské sezony, byl jste v 
Musím se přiznat, že o své hlasivky nijak zvlášť vy z Olomouce, což by mohlo znamenat, že byste Jeseníku poprvé? Nádherné hory v každém ročním období. V zimě nepečuji. V mládí jsem studoval soukromě zpěv v Brně mohli být příbuzní…Rozhodně jsem zde nebyl poprvé. Jeseníky miluju a lyžování už od dětství  na ,,Petrákách,“ v Karlově u vynikajícího hlasového pedagoga, pana Bernarda Příbuzní bohužel nejsme, pojí nás pouze společné často jsem zde trávil dovolenou. Při té příležitosti jsem Studánce, na Červenohorském sedle atd. V létě Kočaře, a ten mně tzv. ,,posadil“ hlas na dechu, takže se příjmení.samozřejmě občas navštívil i město Jeseník jako turista. houbaření a úžasné pobyty na loveckých chatách v můj hlas víceméně udržuje sám technikou zpěvu, kterou Za rozhovor děkuje Věra JankůNěkolikrát jsem zde ale i vystupoval, například už v hlubokých lesích, bez elektrického proudu, s 

LÁZNĚ TENTOKRÁTE V ODKAZECH

Priessnitzova sprcha

Petr Dopita při hře na pilu



Lázenské  prameny strana 2novinky a zajímavosti

V Priessnitzových léčebných lázních jsou legislativně 
uznány Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR 
přírodním léčivým zdrojem jejich výjimečné klimatické 
podmínky. Podklady pro stabilitu mimořádného klimatu 
a důkazy efektu klimatoterapie se v Priessnitzových 
léčebných lázních systematicky sleduje řada parametrů 
za vzájemné spolupráce geofyziků, hydrogeologů, 
geochemiků, klimatologů, přírodovědců, kolektivu 
pražského Výzkumného ústavu endokrinologického a 
kolektivu lékařů našich lázní. 
Měření prokázala dlouhodobě stabilní vysokou hladinu 
negativně nabitých iontů v ovzduší v oblasti celého 
areálu horského masivu Gräfenberku. V prostranství 
rovné plochy pod hlavní budovou Priessnitzova 
sanatoria, pod příkrou strání začátku lázeňské 
promenády v místech mezi rodným domkem Vincenze 
Priessnitze a Jubilejní vilou se nalézá jeden z hlavních 
tektonických zlomů s mimořádnou skladbou 
geomorfních struktur. V těchto místech byl prokázán a 
popsán výnos důležitých biogenních prvků do zážitek, ale především podpořila účinky léčebné. Proto dalšími rostlinami, které jsou komponovány tak, aby 
atmosféry. Z těchto důvodů bylo právě do prostoru mezi byl zvolen princip pravidelných záhonů, vymezených byly zajímavé jak z blízka, tak z nadhledu z promenády, 
Jubilejní vilu a rodný domek Vincenze Priessnitze živými plůtky s vnitřním osázením, který je, ne náhodně, a to v průběhu celé vegetační sezony. Jsou zde uplatněny 
vysazeno přírodní inhalatorium. podobný pravidelnému parteru v zámeckých zahradách. také rostliny aromatické. Výsadby směřují k vytvoření 
Celý parter inhalatoria je navržen se záměrem uplatnit Tento systém umožňuje vytvořit atmosféru vyššího vhodných podmínek pro množství druhů organismů a 
plošný ornamentální systém jako intenzifikaci standardu a tedy lepšího prožitku, ale především zároveň mikroklimatu podporujícího léčebné účinky 
léčebného účinku. Meandrující travnatý chodník a přes přirozeně zvýšit koncentraci rostlin a tím zvýšit pobytu v lázních. Biodiverzitu, tedy biologickou 
něj běžící přímé linky se snaží symbolizovat význam požadovaný efekt. rozmanitost, našeho inhalatoria podporují také hmyzí 
tektonického zlomu a populární formou upozornit na Záměr je podpořen okrajovou výsadbou stromů a keřů, hotely, ježkovníky, ptačí či netopýří budky. 
tento přírodní jev návštěvníka. Plocha je pojednána která tvoří optickou clonu a nabízí vhodný úkryt a 
velmi pestře s využitím mnoha typů vegetačních prvků. potravu ptákům a dalším živočichům. V ploše jsou Ing. Miroslava Kalinová
Důležitým momentem celé úpravy je snaha vytvořit vymezeny travnaté plochy a pěšiny s trávníkem. Ostatní vedoucí zahrady PLL a.s.
kompozici rostlin, která by nabídla vysoký estetický plochy jsou osázeny trvalkami, půdokryvnými růžemi a 

známých principech. Každý ubytovaný bude mít 
možnost vstoupit do PRIESSNITZ PREMIUM 
programu, získat stříbrnou kartu a díky ní čerpat slevu 
5 % na všechny služby a konzumaci v rámci svého 
pobytu. Za věrnost a konzumaci bude získávat kapky, 
které jej posléze dovedou k dalším slevám na všechny 
služby a také k možnosti zvýhodněného nákupu 
lázeňských produktů v PRIESSNITZ Boutique. Po 
dosažení určitého počtu kapek (50 tis. kapek), které se 
mu načítají jak za konzumaci během pobytu, tak třeba 
také za nákup procedur v průběhu pobytu, může klient 
postoupit do další úrovně PREMIUM+, která mu již 
zaručuje rámcovou slevu na vše ve výši 7 %. A navíc 
opět může sbírat kapky a nakupovat dárkové předměty. 
Poslední úrovní je vstup do PRIESSNITZ CLUBU, a to 
po dosažení 100 tisíc kapek, který se vyznačuje 10% 
slevou, ale hlavně výhodami v podobě nadstandardních 
služeb zdarma. Pro představu se jedná třeba o parkování 
před sanatoriem Priessnitz, WIFI v celém areálu zdarma, 
rezervaci procedur apod.“
Každý má tedy možnost zvolit si, jakou cestou se vydá, 
zda bude sbírat body a posouvat se ve variantách slev, 
nebo kapky získané za nákupy v lázních proměnit v 

Říká se, že nemusí pršet, stačí, když kape, a tak to platí i v „Takto řešený věrnostní systém je pro náš typ zařízení PRIESSNITZ BOUTIQUE.
novém věrnostním programu Priessnitzových léčebných opravdu velice složitý. V současné době probíhá Nakonec jedna zajímavost: Klubová karta číslo jedna 
lázní a.s., který má celkem tři úrovně a umožnuje všem poslední fáze implementace, a tou je zkušební provoz. nebude vůbec vydána a bude uchována se jménem 
klientům a hostům lázní čerpat bonusové body - kapky Celý systém se musí opravdu precizně doladit a testovat Vincenz Priessnitz mezi dochovanými věcmi po 
anebo využívat jednotlivé slevy. O této novince ve všech provozovnách.“ Jen doplňme, že věrnostní zakladateli 1. vodoléčebného ústavu na světě. 
letošního roku jsme vás informovali již v májovém program PRIESSNITZ PREMIUM byl představen v Návštěvníci ji mohou spatřit v muzeu Vincenze 
vydání Lázeňských pramenů a nyní vám přinášíme další rámci květnového zahájení lázeňské sezony a řádně Priessnitze v jeho rodném domě. 
informace. pokřtěn. 
Na to, kdy bude spuštěn do ostrého užívání, jsme se Obchodní ředitel dále dodává: „Věrnostní program David Migal
zeptali obchodního ředitele lázní Mgr. Tomáše Raka: PRIESSNITZ PREMIUM je postaven na všeobecně marketingové oddělení PLL a.s.

V NAŠEM NOVÉM PŘÍRODNÍM INHALATORIU 
NAJDETE I HMYZÍ HOTEL

SLEVA V KAŽDÉ KAPCE

EDITORIAL
Milí čtenáři,
je mi nesmírnou radostí vás opět pozdravit prostřednic-
tvím dalšího čísla Lázeňských pramenů. Po období 
letních dovolených se opět vrací, alespoň mnozí z nás, ke 
každodenním povinnostem, ale jistě i radostem. 
Jestlipak jste letní měsíce využili k poznávání jiných 
krajů nebo kultur a zemí? A nechali jste se nalákat k 
letnímu poznání i našich jedinečných lázní? Jste-li 
našimi hosty až právě v okamžiku, kdy čtete tyto řádky, 
budiž vám tento prohřešek odpuštěn. Jestli jste nás však 
letos nenavštívili, neváhejte i v nadcházejícím období 
objevit místa a příběhy spjaté s osobností Vincenze 
Priessnitze. Protože ačkoliv miloval jiné lázeňské 
město, jednou Johann Wolfgang Goethe řekl opravdu 
moudrou myšlenku, že „člověk pozná sám sebe jen do té 
míry, do jaké pozná svět.“
A abyste se u nás cítili báječně a vraceli se, tak jako se 
vracíte ke svým přátelům, do milovaných míst, k 
rodinnému krbu, ani v létě jsme nezaháleli. Proběhlo 
ohlašované otevření Centra rodinné lázeňské turistiky, 
trošku jsme okořenili výběr lázeňských produktů a k 
čokoládám a tradičním lázeňským oplatkům jsme 
přidali konopné pivo Priessnitz i Priessnitzův bylinný 
likér. Už se můžete procházet po revitalizované 
promenádě a s každou procházkou se znovu a znovu těšit 
výhledům k hřebenům Jeseníků, odpočívat v novém 
venkovním přírodním inhalatoriu, ve kterém objevíte 
také hmyzí hotel nebo netopýří budky… a přitom všem 
číst Lázeňské prameny…
Ty, které nyní pročítáte, jsou vydány u příležitosti konání 
tradičního říjnového Týdne Vincenze Priessnitze. Měsíc 
říjen má totiž pro Priessnitzovy léčebné lázně, město 
Jeseník a možná snad pro celý svět balneologie zvláštní 
význam. Před 214 lety se 4. října nenarodil nikdo jiný 
než Vincenz Priessnitz. Snad by i samotný „Malý 
Mozart,“ úřadující nyní v barvách londýnského 
Arsenalu, mohl být hrdý na to, že se narodil ve stejný den 
jako „lékařský Kolumbus.“ Součástí Týdne jsou 
tematické přednášky, křest lázeňského expressu nebo 
jedinečná příležitost rozhlédnout se po hřebenech 
Jeseníků z věžičky sanatoria Priessnitz. 
A na co se můžete těšit v samotných Pramenech? Už jste 
jistě očima proběhli titulky jednotlivých článků a 
fotografie. Takže ať si vyberete cokoli, věřím, že vás 
čekají poutavé informace i inspirativní setkání.

Báječné dny vám přeje Věra Janků

DOPISY NAŠICH 
KLIENTŮ - Můj 
lázeňský příběh

Do Priessnitzových lázní jsem začala jezdit již v roce 
1967. Tehdy mi můj lékař doporučil léčení nespavosti 
pobytem v těchto lázních. A od té doby jezdím do 
Jeseníku velice často. To už ne jako pacientka, ale jako 
stálá návštěvnice.

Lázně mi vždy velice pomohly k udržení zdraví 
odpočinkem v nádherném prostředí a úsilím lázeňských 
pracovníků. Nemám jedinou výtku, jenom pochvalu 
pracovníkům jak na recepci, tak i v kanceláři a v dalších 
službách od kuchyně přes servírování jídel.

A co je velice důležité, že koupele jsou vždy načas, nikde 
se nečeká a lázeňský personál je kvalifikovaný, ochotný 
a usměvavý. Ocenila jsem „výtah“ do vany, také masáže 
jsou důležité. Ubytování je perfektní. Mám vždycky 
stejný apartment s výhledem na hory a s velikou terasou. 
Velice dobré jsou také časté kulturní programy. Plánova-
né vycházky s odborným výkladem jsou také vítané.

Úspěch lázní závisí na vynikajícím řízení lázní a na 
kvalifikaci zaměstnanců. Na závěr bych čtenářům 
doporučila návštěvy v tak krásném a klidném prostředí 
opakovat a tím si udržet zdraví a veselou mysl.
 

  Dr. Hana Tomasek
Minnesota, USA

 

MOŽNOST SBÍRAT KAPKY
MOŽNOST NAKUPOVAT DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY ZA ZÍSKANÉ KAPKY

SLEVA 5 % NA KOMPLETNÍ SLUŽBY A KONZUMACI
SPECIÁLNÍ NABÍDKY PRO ČLENY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

SLEVA 10 % NA KOMPLETNÍ SLUŽBY A KONZUMACI
SPECIÁLNÍ NABÍDKY PRO ČLENY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

MOŽNOST SBÍRAT KAPKY
MOŽNOST NAKUPOVAT DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY ZA ZÍSKANÉ KAPKY

SLEVA 15 % NA KOMPLETNÍ SLUŽBY A KONZUMACI
SPECIÁLNÍ NABÍDKY PRO ČLENY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

MOŽNOST SBÍRAT KAPKY
MOŽNOST NAKUPOVAT DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY ZA ZÍSKANÉ KAPKY
KLUBOVÝ REŽIM

+

Nová lázeňská promenáda

Inhalatorium s hmyzím hotelem a místy pro odpočinek a relaxaci
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Lázeňská léčba obézních dětí i dospělých má v prevenci století se začaly názory na otylost měnit a pro lázeňská redukčního režimu. Další význam cvičení spočívá v tom, 
a léčbě obezity svůj význam a své místo. Rozsah jejího místa to znamenalo příliv obézních pacientů toužících že podporuje tvorbu aktivní tělesné hmoty, a tudíž brání 
uplatnění v programu komplexní péče o obézní v ČR je po štíhlé linii. neodpovídaj ící  redukci  svalové hmoty při  
dán „Indikačním seznamem pro lázeňskou péči o Základem nového dietoterapeutického postupu se v nízkoenergetické dietě, snižuje dietou navozený pokles 
dospělé, děti a dorost.“ šedesátých letech minulého století stala redukční dieta, klidového energetického výdeje, příznivě ovlivňuje výši 
V současnosti se lázeňská léčba obézních dětí i zahrnutá do jednotného „Dietního systému pro lázeňské postprandiálního energetického výdeje, zvyšuje 

mobilizaci tuků z tukových zásob. Pohybová aktivita má 
příznivý vliv na rizikové faktory, které se uplatňují při 
rozvoji aterosklerózy - dochází k redukci útrobního 
tuku, klesá krevní tlak, snižuje se koncentrace celkového 
cholesterolu v krvi, hladina HDL-cholesterolu stoupá, 
snižuje se hladina inzulínu, klesá rezistence tkání k 
inzulínu a zlepšuje se využití glukózy v buňkách. 
Podstatné je rovněž to, že pohyb kladně ovlivňuje 
psychiku, zlepšuje fyzickou zdatnost a pohybovou 
dovednost. 
Intenzitu i výběr pohybových aktivit je nutné volit podle 
věku pacienta, stupně jeho obezity a celkového 
zdravotního stavu. Je třeba se zaměřit na aktivitu 
aerobního charakteru, neboť za anaerobních podmínek 
ke štěpení tuků nedochází. Pro nastavení individuální 
optimální intenzity zátěže u obézních se využívá vztahu 
mezi tepovou frekvencí a anaerobním prahem. V rámci 
redukčního režimu by se měl obézní pacient při fyzické 
aktivitě pohybovat v pracovním pásmu 60 - 70 % své 
maximální tepové frekvence.
Do léčebného programu jsou zařazovány různé druhy 
pohybové aktivity. K základním patří skupinový léčebný 
tělocvik, který je tvořen gymnastickými sestavami s 
prvky dynamickými, protahovacími, posilovacími i 
relaxačními, dále jízda na rotopedu, plavání a velmi 
oblíbená terénní léčba chůzí po vyznačených lázeňských 
trasách. Nedílnou součástí práce lázeňských 
fyzioterapeutek je motivace obézních pacientů k 
trvalému pokračování v pohybové aktivitě a doporučení 

dospělých řídí doporučenými standardními postupy. ústavy.“ Součástí lázeňské léčby obezity se stala na 
pro ně té nejvhodnější tak, aby současně respektovala 

Základ léčebného programu tvoří dietoterapie, počátku 20. století také řízená pohybová terapie. Triádu 
jejich individuální záliby, schopnosti a možnosti.

pohybová terapie a psychoterapie. I když okamžitý efekt léčebných metod redukce hmotnosti v některých lázních 
Lázeňská léčba obezity má oproti léčbě ambulantní své 

léčby je pro obézního pacienta velmi důležitý a pro jeho doplnila počátkem druhé poloviny minulého století 
výhody. Především je to trvalá několikatýdenní 

další ambulantní léčbu může být výrazně motivující, farmakoterapie.
přítomnost pacienta a celková orientace pobytu na 

hlavní důraz je kladen na dlouhodobou úspěšnost Lázeňské léčebné postupy vycházejí z „Doporučených 
změnu životního stylu. Správný léčebný režim je 

redukčního režimu a na redukci zdravotních rizik z standardních postupů při léčbě obezity,“ které 
nemocnému zajištěn za soustavného lékařského dohledu 

obezity vyplývajících. vypracovala Česká obezitologická společnost ČLS JEP 
a každodenní kontakt lékaře s pacientem dává větší 

Lázeňská místa nevznikala vždy jen v blízkosti pramenů (8). Zahrnují dietoterapii, pohybovou terapii a 
možnost pružné léčebné taktiky. Tak lze bránit rozvinutí 

minerálních a termálních vod, ložisek bahna, slatiny a psychoterapii. K léčbě obézního jedince je přistupováno 
ochranných mechanismů, kterými se organismus brání 

rašeliny. U jejich zrodu stálo také příznivé klima dané individuálně v závislosti na jeho věku, anamnéze včetně 
proti poklesu tělesné váhy, daleko účinněji než v 

lokality, anebo byla zakládána laickými léčiteli, jako stravovacích a pohybových zvyklostí, stupni obezity, 
domácím prostředí. Při pobytu v lázních není pacient 

např. Vincenzem Priessnitzem z Gräfenberku (část distribuci tuku a přítomnosti zdravotních komplikací. 
vystaven svým každodenním starostem a různým 

dnešního Jeseníku). Na realizaci programu se podílí interdisciplinární tým 
stresovým situacím, je vesměs v dobré psychické 

Na rozdíl od historie obezity, která provází lidstvo od tvořený lékařem, dietologem, dietní sestrou, 
pohodě, a to je pro úspěšnost léčby důležité. Obézní 

počátku jeho vzniku, má lázeňská léčba obezity historii fyzioterapeutem a psychologem.
dosahují při velmi malých subjektivních potížích 

mnohem mladší – necelá dvě století. Už Hippokrates, Vzhledem k tomu, že je od lázeňské léčby obezity 
výrazných váhových úbytků, což je pro ně povzbuzením 

Galén, Avicenna a další naši předkové – lékaři většinou očekávána rychlá redukce hmotnosti, je v rámci 
k další ambulantní léčbě. S ohledem na časovou 

poukazovali na zdravotní komplikace, které s sebou dietoterapie obvykle podávána dieta s energetickým 
náročnost výchovy a motivace pacienta k redukci váhy a 

otylost nese. Jejich rady a doporučovaný životní styl obsahem kolem 4200 kJ, někdy i nižším. Odlehčovací 
změně životního stylu v ambulantních podmínkách, je 

dodnes v mnohém nepozbyly na aktuálnosti.  Nicméně den má průměrnou energetickou hodnotu 2200 kJ, 
výhodou lázeňské léčby i to, že umožňuje skupinovou 

obezita nebyla společností za zdravotní problém Významným činitelem v léčbě obezity je energetický 
intervenci a vzájemnou motivaci nemocných.

považována. Byla naopak projevem vážnosti, výdej při pohybové aktivitě. Zvýšením spotřeby energie 
blahobytu, zdraví a také ideálem tělesné krásy, který po přispívá pohybová aktivita k navození či prohloubení 

Prim. MUDr. Jaroslav Novotný 
staletí ztělesňovaly ženy kyprých tvarů. Teprve v 19. negativní energetické bilance a tím i k úspěchu 

vedoucí lékař PLL a.s.

S lékařkou Viktorijí Biljakovou jsme se setkaly jedno nacházíme původ našich zdravotních problémů. Su Jok ně, takže zde pro své terapie máte vyhovující zázemí?
slunečné srpnové odpoledne v hale Sanatoria Priessnitz. hledá skutečnou příčinu naší nemoci, naší nerovnováhy. Priessnitzovy léčebné lázně jsou naším domovem třikrát 
Usměvavá charismatická dáma, kterou jsem tehdy Nevyužívá žádné léky, ale aktivní účast nemocného na do roka už šestým rokem. Je zde pro nás výborné 
poznala, je příkladem pozitivně smýšlejícího člověka, zázemí, vždy milý personál, který nám vychází vstříc, 
který ví, že zdraví spočívá v tělesné i duševní rovnováze, bez problémů zde můžeme kombinovat vlastní procedu-
kterou je nutné si budovat a chránit. Proto se svými ry s těmi lázeňskými. Mé terapie jsou také postavené na 
klienty jezdí také do našich lázní, kde kombinuje pohybu, takže Balneopark je pro nás jako stvořený. 
lázeňské procedury se Su Jok terapií. Můžeme se v něm věnovat naší pohybové terapii 

skloubené s hydroterapií pod širým nebem.  Velkou roli 
Paní doktorko, mohla byste mně i našim čtenářům pro výsledky léčby totiž hraje prostředí. Já miluju moře, 
vysvětlit, co se skrývá za tímto dvouslovným názvem ale když se mi ho nedostává, hned po něm je to právě 
připomínajícím východní filozofie? horské prostředí. A velikou devizou Priessnitzových 
Su Jok je univerzální diagnostická a bezléková léčebná lázní je, že se nachází v krásném prostředí Jeseníků a 
metoda, která zmírňuje bolest, stabilizuje a zlepšuje stav Rychlebských hor. Zdejší klima je také jedním z důvodů, 
při chronických nemocech, ale pomáhá také při akutních proč sem jezdíme a děláme výlety i do okolí. Máme to tu 
onemocněních, úrazech, funkčních poruchách v těle. S rádi.
určitou částí Su Jok se může seznámit každý člověk a 

S jakými problémy sem Vaši klienti jezdí? 
naučit se tak pomáhat sobě i blízkým, protože nevyžadu-

Především musím říct, že jsou ze všech věkových 
je složité vyšetřování a znalosti. Existuje také lékařská 

skupin, od mladých lidí po seniory. Jejich problémy jsou 
část, v ní diagnostiku a akupunkturu má provést 

také různé, jedná se o chronické problémy, ale také v 
kvalifikovaný lékař.  A jak říkáte, opravdu Su Jok  

posledních letech přibývají klienti s neplodností. 
vychází z kombinace znalostí východní filozofie, 
znalostí a zkušeností různých škol východní medicíny Právě v léčbě neplodnosti jste se Su Jok velice 

procesu léčby, což může být mnohdy obtížnější než (čínské, indické, egyptské), ale zároveň medicíny úspěšná. Máte prý až devadesátiprocentní úspěš-
léčba prášky. Vychází z myšlenky, že v dlaních a západní.  Jejím autorem je jihokorejský vědec, filosof a nost.
chodidlech máme promítnuto celé naše tělo. Přes profesor Park Jae Woo. Možná právě proto, že Su Jok neléčí nemoc, ale 
ošetření bodů na dlaních (masáži, prohříváním či komplexně celého člověka. A problémy s otěhotněním 
akupresurou) můžeme ovlivnit stav ostatních částí těla. mohou spočívat v dlouhodobém užívání antikoncepce, 
Jak už jsem řekla, zdraví člověk spočívá i v jeho ve špatném držení těla, problémech ve vztazích, 
duševním stavu. Su Jok tedy  zahrnuje také fyzická neprojevených emocích a podobně. Právě i sem, do 
cvičení a harmonizace energie. Důležitý je i způsob Priessnitzových lázní, se mnou jezdí páry, ale i samotné 
dýchání, nebo využíváme meditaci úsměvu. ženy a muži léčit tyto problémy. Stává se, že zde 

potkávám své bývalé pacientky se svými malými Meditaci úsměvu?
ratolestmi. Dříve zde se mnou byly na terapii a s tímto Ano, meditaci úsměvu. Její podstatou je přesvědčení, že 
místem se jim spojily pozitivní zážitky a vyřešení jejich každý je na počátku bytostí „usměvavou,“ harmonic-
problémů. A nyní Priessnitzovy lázně a okolí chtějí kou. Naši harmonii však narušuje vnější svět, respektive 
ukázat i svým dětem. Taková setkání, musím přiznat, naše reakce na tento svět.  Meditace úsměvu pomáhá 
jsou opravdu příjemná.znovuobjevit „ten úsměv,“ harmonii v našem nitru, 

překonávat stres, zvýšit sebedůvěru, schopnost 
Vrací se samozřejmě i s Vámi…zvládnout problémy, zlepšit mezilidské vztahy. 
... ano. Někteří moji klienti se mnou do Jeseníku jezdí 

Sama jste žačkou profesora Park Jae Woo. Máte opravdu pravidelně, nebo s sebou berou i své rodinné 
neuvěřitelných třicet osm certifikátů Su Jok. Jak jste příslušníky. Tentokrát je zde se mnou například 
se k jeho terapii vůbec, řekněme, jako lékařka sedmičlenná rodina: máma, táta, dvě dcery, kterým se 
západní medicíny dostala? narodily tři děti po terapii. Nejprve samozřejmě do mé 
Sama jsem před lety vážně onemocněla. Najednou pražské ordinace docházela jedna z dcer. S terapií jsme 
všechny moje vědomosti a zkušenosti mi nestačily. byly úspěšní, následně jsme stejný problém začaly řešit i 
Klasická léčba mi nepomáhala, proto jsem začala hledat u sestry. A dnes jsou zde se mnou všichni.
jiná řešení a tenkrát jsem „narazila“ na Su Jok a profeso-

Myslím, že by sám Vincenz Priessnitz měl radost…ra Park Jae Woo. Stala jsem se jeho žačkou, měla jsem 
Doufejme. Samotný Priessnitz je pozitivním příkladem štěstí poznávat filosofii života od učitele 17 let, k tomu 
léčitelství, které stojí na základech harmonie jak v jsem  absolvovala kurzy všech úrovní na Mezinárodní 

 V čem tedy spočívá? člověku, tak člověka s přírodou a využívání její energie. Su Jok akademii v Moskvě. Měla jsem čest  dostat z 
Víte, mezi tělesným a psychickým zdravím je velmi rukou profesora certifikát Mistra Su Jok, je to nejvyšší 
úzký vztah. Mnohdy totiž jsou tělesné nemoci zapříčině- Za příjemně strávené chvíle při tomto rozhovoru úroveň uznání. 
ny naším duševním neklidem, disharmonií v našem děkuje Věra Janků

Do Priessnitzových léčebných lázní jezdíte pravidel-okolí, mezilidskými vztahy. Tam totiž nejčastěji 

LÉČBA OBEZITY V JESENICKÝCH LÁZNÍCH

O ÚSMĚVU, HARMONII A ŠTĚSTÍ

MYSLÍME NA 
VAŠE DĚTI

PODZIM - ZIMA
Prázdniny už dávno skončily, léto nám již dalo sbohem s 
tím, že se zase potkáme za rok. Barevný podzim láká k 
procházkám po nejbližším okolí, kraj se připravuje na 

zimu. I v tomto čase máme v Priessnitzových lázních pro 
naše nejmenší připravený bohatý program, neboť i zimní 
období přináší prostor pro zábavu.
Jak jsem již uvedl v minulém čísle, nejmenší pacienti 
celoročně denně navštěvují kinokavárnu Sofie, kde se 
promítají dětské filmy. Nyní jsme rozšířili výběr 
dětských filmů, takže každý si přijde na své.  Pokud 
počasí dovolí, snažíme se část dne s dětmi trávit venku. 
Díky umělému kluzišti máme možnost učit děti 
základním dovednostem na bruslích, a to pravidelnou 
školou bruslení. Pro zábavu pořádáme pravidelné 
středeční discokarnevaly s různými náměty a soutěžemi, 
kdy je každý účastník odměněn. Dále pořádáme na 
Jižním svahu závody v jízdě na saních a bobech, které si 
děti mohou zapůjčit na kluzišti.

Významným projektem lázní je udržování běžeckých 
lyžařských stop v jejich okolí. Malí běžkaři tak mají 
možnost zdokonalovat své umění již v našem areálu, 
protože běžecká stopa začíná přímo u lázeňského 
informačního centra. Našim hostům také nabízíme ve 
spolupráci s lyžařskými areály ve Filipovicích a na 
Ramzové možnost sjezdového lyžování za výrazně nižší 
ceny. Rovněž spolupracujeme s lyžařskou školou, kde se 
zájemci mohou těšit na všestranné instruktory lyžování i 
snowboardingu. Právě nejmenší patří mezi nejčastější 
klienty. Pokud jsou však vhodné podmínky, lyžujeme 
přímo v lázních, a to na kopci za vojenskou zotavovnou.
Oblíbená jsou mezi dětmi také vystoupení pohádkové 
babičky, která interaktivně zapojuje děti do programu, 
kdy se z nich stávají účastníci pohádkového představení. 
Hojně navštěvovanou je výtvarná dílna, kde si naši 
nejmenší pacienti zkouší různé techniky malování, 
koláží a výrobků, například z keramiky a látek. Letos 
budeme pořádat pro děti Karaoke Show, kde si malí 
zpěváci zasoutěží v pěveckých výkonech.
V nejbližší době, pokud počasí dovolí, nás čekají výlety 
do okolí, výlety na jelení farmu, různé hry a soutěže. Za 
nedlouho nás však čeká i prosinec a v lázních, tak jako 
všude jinde, proběhne Mikulášská nadílka. A protože i 
čert s Mikulášem navštěvují naši školu bruslení, malí i 
velcí se už nyní mohou těšit na Mikuláše na ledě.
Naší prioritou je spokojenost všech klientů. Snažíme se 
proto vymýšlet stále nové akce, aby také naši nejmenší 
pacienti chtěli opět navštívit naše lázně a s úsměvem 
vzpomínali na pobyt u nás. A věříme, že se nám to daří.

Lukáš Zbožínek 
animátor volného času

Děti v bazénu s vířivkou, vodopádem a protiproudem

Balneopark Vincenze Priessnitze

MUDr. Viktorija Biljaková, Csc.

Mikuláš na ledě

Klauni Bublipuci
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V pravém slova smyslu, což ví každý z nás, jde o kapacity, ale i prostory pro ostatní služby. V roce 1838 se ani Brno, kde se může stravovat až šest set lidí. V sedm 
zpravidla opevněné a ne příliš útulné středověké sídlo, tedy začal pod vedením frývaldovského stavitele hodin večer byla slavnostně opuštěna dosavadní jídelna 
které až s příchodem novověku začaly nahrazovat Schrotha realizovat velkorysý projekt: lázeňské zařízení v dřevěném domě a společnost ve dvojicích se vydala s 
reprezentativní a pohodlné zámecké budovy. Zdali s velkými vanami v přízemí, výše sál sloužící jako vlajkami a symboly vodoléčby na pochod do nového 
pojmenování prvního lázeňského domu na Gräfenberku jídelna a společenská místnost, nad ním vlastní byt pro domu … U dveří sálu je uvítal pan Priessnitz, potom mu 
vyplívá z jeho rozlehlosti, nebo skromného vybavení rodinu, nahoře místnosti pro hosty, pod střechou mluvčí blahopřál. Ve druhém proslovu byly oceněny 
pokojů a přísných pravidel pobytu, které Priessnitz ve komory. Po pár měsících se však pod náporem větru a Priessnitzovy zásluhy o lidstvo a byl vyzván k další 
spojení se svou léčbou také ordinoval, se můžeme nyní vydatných dešťů část budovy zhroutila, muselo se tedy vytrvalosti. Poté byl zahájen ples…“ popisuje slavnostní 
jen domnívat. Jisté je že budova své jméno dostává už přistoupit k novému řešení. Stržení zbytku stavby a otevření lázeňského domu neznámý odesílatel dopisu z 
pár let po svém dokončení na přání urozených vybudování nové dostávají za úkol stavitelé Franz a Frývaldova. 
lázeňských hostů. A nyní bychom vám ji rádi představili. Johann Hampovi ze Šumperka. Dvoupatrová budova Hradu měla třicet pokojů s 
K vystavění budovy Hradu se rozhodl samotný Vincenz Tehdejší hlavní budova lázní vznikla téměř do roka a do veškerým zázemím pro hosty i stáje, knihovnu, velký sál 
Priessnitz. Poté, co získal oficiální povolení ke své dne a při té příležitosti uspořádal Vincenz Priessnitz a prostory pro vodoléčbu. V prvním patře bydlela 
činnosti v roce 1837, počet hostů stále narůstal a první lázeňský ples. „V neděli 9. června (roku 1839 Priessnitzova rodina. Na budově byl také v roce 1843 
lázeňská zařízení v rodném domě už k lázeňskému pozn. red.) se konalo ve velkém domě v Gräfenberku postaven tzv. Domácí pramen. V roce 1858 bylo 
provozu nestačila. Bylo potřeba rozšířit nejen ubytovací otevření nového kolosálního sálu, jaký nemá ani Praha přistavěno další podlaží a na konci 70. let 19. století 

prošel nákladnou přestavbou. Ve svém pokoji na Hradě 
také zakladatel moderní hydroterapie roku 1851 umírá.
V současné době je Hrad především jedním z míst 
společenského dění Priessnitzových léčebných lázní. Na 
Hradě můžete navštívit oblíbený denní bar U Pramene. 
Jeho terasa vám nabídne jedinečný výhled na Jeseníky. 
Už téměř dvacet let pobyty nejen lázeňským hostům 
zpříjemňuje Hradní vinárna. Šestkrát týdně se stará o 
jejich večerní program a zábavu díky tradičním a 
oblíbeným diskotékám. V budově se nachází i lázeňské 
fitness centrum s posilovnou. Součástí budovy je také 
Kongresový sál, kde se pořádají plesy a kulturní akce. 
Mezi nimi kraluje nejstarší pravidelné zasedání 
specialistů na neurologii, psychiatrii, psychologii a 
farmakologii na světě, a to Česko-slovenská 
psychofarmakologická konference, nebo tradiční 
mezinárodní juniorská soutěž v cukrářských 
dovednostech „O Priessnitzův dortík.“ A pokud jsme 
zmiňovali první lázeňský ples, dovolte nám tímto, milí 
čtenáři Lázeňských pramenů, abychom vás co 
nejsrdečněji již nyní pozvali na lázeňský ples, který se 
bude konat 1. března 2014. 

(vj)

PŘI TOULKÁCH 
PO JESENICKÝCH PRAMENECH 

LÁKÁ K ODDECHU 
NOVÉ ODPOČÍVADLO

NAŠE LÁZEŇSKÉ DOMY
Hrad – místo, kde vydechl naposledy

TIP NA VÝLET 
Jeseníky: krajová 

gastronomie je 
úspěšná a je po ní 

poptávka  

Ochutnejte Jeseníky 
a nechte se unášet 
atmosférou belle 

epoque 

Ochutnejte 
rafinovanost prosté 

slezské kuchyně 

Už 22 restaurací a kaváren po celých Jeseníkách nabízí 
krajové speciality v iniciativě Ochutnejte Jeseníky. Jídla 
a nápoje se připravují dle tradičních receptů a do 
kulinářských variací se vkládají i místní ingredience. 
Hosté si tak pochutnávají na opravdu originálních menu 
z místních surovin.
Celkově se do podpory regionální gastronomie pro 
návštěvníky Jeseníků zapojilo bezmála pět desítek 
subjektů. „Nejde jen o stravovací zařízení, ale i partnery, 
kteří iniciativu přímo podporují a místní producenty 
samotné,“ uvedl ředitel Jeseníky - Sdružení cestovního 
ruchu Jan Závěšický s tím, že hlavním cílem je nabíd-
nout návštěvníkům specifické chutě charakterizující 
Jeseníky. 
Co se místních surovin týče, obracejí se restaurace nejvíc 
na producenty sýrů, masa či ovocných moštů. Dodavate-
lé jsou jak ti, kteří mají značku JESENÍKY originální 
produkt tak ti, kteří zatím své výrobky neznačí. „V rámci 
iniciativy spolupracujeme s Místní akční skupinou 
Horní Pomoraví, která je koordinátorem projektu 
značení. Pracujeme společně už tři roky a dílo se daří. 
Největší radostí je spokojený zákazník, který Jeseníky 
ochutnává i místní kuchyní,“ pochvaluje si Závěšický. 
Více informací najdou fandové místní gastronomie na 
turistickém informačním portále www.navstivtejeseni-
ky.cz. 

Přímo v Jeseníku lze Ochutnávat Jeseníky v Restauraci 
1837 v Priessnitzových léčebných lázních a ve Vile Elis.  
V lázeňské restauraci si na své přijdou i ti, jejichž 
chuťové buňky vyhledávají originalitu. Už chuť 
jednotlivých horských pramenů na úpatí Studničního 
vrchu nad lázněmi je prý jiná, specifická, jedinečná. Po 
ochutnání životodárné vody prýštící z hlubin jesenic-
kých hor, přijde na řadu i nevšední gurmánský zážitek v 
lázeňské Restauraci 1837. Tamější kuchaři sází na 
regionální suroviny a staré receptury. Hostům uvaří 
třeba tradiční vývar z kostí nebo již názvem lákavé 
Slezské království nebeské, delikatesu z uzeného masa 
doplněného chutí sušeného ovoce. Podle některých 
pamětníků je skutečnou špičkou slezské kuchyně. 
Speciality mnohdy drsných jesenických hor doplní 
pozdravy slunné jižní Moravy. Zdejší restaurace vsadila 
na malé regionální vinaře a může se pochlubit výjimeč-
nou vinnou kartou, na níž se objevují také vína prestižní-
ho michelinského hodnocení. Naopak na lázeňském 
Denním baru se mohou návštěvníci osvěžit ovocnými 
mošty z nedaleké Velké Kraše, které jsou naopak plné 
letního slunce Rychlebských hor. 
A až usednete na skleničku v Denním baru nebo 
ochutnáte pokrmy z kuchyně Restaurace 1837, nechte se 
zároveň prostřednictvím jedinečného interiéru unášet i 
atmosférou belle epoque, kdy Evropu ovládla secese. 

Také Vila Elis nabízí skutečné gastronomické zážitky. 
Zdejší kuchaři se identifikovali se slezskou kuchyní a 
dovedli ji k dokonalosti. Slezské menu zde nabízí jako 
součást jídelního lístku jednotlivě, ale i v kompletním 
menu. 
To se skládá ze slezského vlažného salátku z opečené 
kachny ochucené čerstvým tymiánem, opečenými 
jablky, barevnou cibulí a jeřabinami. Předkrm se 
servíruje s rozpečeným domácím škvarkovým chlebem. 
Polévka je krémová a z červené řepy. Komu červená řepa 
na jazyku neladí, ať se nebojí a ochutná tuto pochoutku 
zdobenou jemnou linkou zakysané smetany. Slezské 
knedlíčky z odpalovaného těsta provází do žaludku 
hovězí špikovaný karabáček pečený na zázvoru. Menu 
završují slezské tvarohové knedlíčky s jablky, sypané 
opraženou strouhankou na másle se skořicí a cukrem. 
Prostá slezská kuchyně se tak stává rafinovaným 
zážitkem.
 

Bc. Barbora Haušková
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

V případě zájmu o podporu údržby
a provozu Balneoparku Vincenze

Priessnitze můžete zaslat libovolnou
částku na účet č.:

230 308 000 / 0300
Společnosti Vincenze 

Priessnitze o. s.,  která spravuje tento 
unikátní lázeňský projekt.

Při toulkách stezkou Vincenze Priessnitze, kterou jsme stavby, opravy a údržby turistických stezek, studánek a 
vám představili v předchozím čísle tohoto čtvrtletníku, historických objektů v lesích nebo také ochrana biotopů 
si můžete odpočnout a nabrat síly k dalšímu poznávání chráněných rostlin, živočichů a péče o ně (ptačí budky, 
jedinečného dědictví Studničního vrchu a jesenických ochrana mravenišť atd.). Díky při realizaci nového 
pramenů v nově vybudovaném odpočívadle. A toto odpočívadla však také patří Priessnitzovým léčebným 
odpočívadlo není ledajaké, jeho zvláštností je Priessnit- lázním a.s., Tomáši Vlazlovi a Ondřeji Trunečkovi.
zova přírodní sprcha.
Nové lesní odpočívadlo nesoucí název Svornost bylo 
vybudováno podle dostupných historických materiálů 
Lesní správou Jeseník. Altán je vybudován na místě, kde 
stála původní lesní sprcha Svornost (Concordia - Herren 
- Dusche). První zmínky o sprše jsou z roku 1839. 
Kamenná stavba s dřevěnou střechou byla několikrát 
přebudována, ale v druhé polovině minulého století už ji 
nikdo neudržoval. Zůstala pouze část kamenných 
základů a zídek. Nový altán byl navržen podle historic-
kých kreseb jako otevřená kamenná stavba s dřevěnou 
střechou. Sprcha, v zadní oddělené části, je napájena 
pramenitou vodou z okolních vodních zdrojů, z kterých 
jsou napájeny také sousední prameny. Zídka, která 
propojuje prameny odpočívadla, je původní. Byla jen 
očištěna a vyspravena. 
Při stavbě altánu byl stavební firmou využit kámen z 
původních zdí, který byl doplněn o místní přírodní 
kamenivo. Kameníci se snažili o historický vzhled 
zdiva. Milí čtenáři, nezbývá nám tedy nic jiného, než vás co 
Ačkoliv samotnou stezku vybudovali členové Hnutí nejsrdečněji pozvat k procházce stezkou Vincenze 
Brontosaurus Jeseník, v minulých letech se také Lesní Priessnitze. Nebude-li vaše první, stejně na ní objevíte 
správa Jeseník zapojila do její údržby, v rámci níž byly opět něco nového, něco, co nám všem při našich 
opraveny nebo postaveny i další objekty – Altán toulkách okolím lázní připomene Priessnitzův nesmaza-
Bezručův pramen, obnovení Pramenu Anna, obnovení telný odkaz, kterým svůj Gräfenberk navždy zapsal do  
Smrkového pramenu atd. Nové lesní odpočívadlo pomyslné knihy světové vodoléčby a dědictví naší země.
Svornost bylo postaveno z vlastních prostředků LČR, 
s.p. v rámci Programu 2020 - zajištění cílů veřejného Ing. Jiří Pňáček
zájmu u Lesů České republiky. Z prostředků tohoto Lesní správa Jeseník 
programu jsou také financovány drobné turistické 

Okolí lázeňského domu Hrad v roce 1970

Dobová pohlednice z roku 1912
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Pomáhat těm, kteří to potřebují. Toto konstatování je vysvětluje Mgr. Tomáš Rak, obchodní ředitel Poslední letní den tak byl symbolem celého jejího  Ing. Vladimír Odehnal
mnohdy chápáno jako ohrané klišé! Na konci prázdnin Priessnitzových léčebných lázní. Ve spolupráci s Českou třítýdenního pobytu a důkazem, že osudy našich bližních předseda představenstva PLL, a.s.
jsme se však v Priessnitzových lázních přesvědčili o televizí se tak Priessnitzovy léčebné lázně rozhodly nám nejsou lhostejné.  Úsměv na tváři i radost v očích „Jsme velice rádi, že se naše myšlenka proměnila v 
opaku. Byli jsme součástí akce, která pomohla rozzářit Anetce věnovat zmiňovaný třítýdenní lázeňský pobyt. Anetku a její mámu neopustil ani při odjezdu z realný skutek a mohli jsme Anetce a její mamince 
oči a vykouzlit úsměv jedné malé školačce. V termínu Anetčina pobytu byla zorganizována také Priessnitzových léčebných lázní. Věříme, že energie, pomoci v tom, co opravdu potřebují, a to je léčba a 
Tou malou školačkou byla devítiletá Anetka, která kvůli charitativní akce Prázdniny nekončí. „Cílem akce kterou v magickém prostředí načerpaly jim vydrží co rehabilitace. Příběh Anetky jsme spolu se Sylvii 
syndromu extrémně krátkého střeva musí být osmnáct nebylo samozřejmě jen zviditelnit Anetčin příběh, ale nejdéle. Klekovou z České televize dlouhodobě sledovali, a 
hodin denně napojena na umělé parenterální výživě, také uspořádat zábavný dětský den, kterého by se mohla Závěrem posíláme přání hodně zdraví a stálého optimis- proto naše rozhodnutí bylo jednoznačné. Jsem hrdý na 
která jí neumožňuje takový život jako jiným dětem. Ještě společně se svou rodinou zúčastnit,“ doplňuje Tomáš mu od všech zaměstnanců Priessnizových léčebných to, že s Anetkou cítila celá naše firma a že svým dílem  
před koncem prázdnin si mohla užít třítýdenní ozdrav- Rak. Účast Anetky na veřejných akcích je totiž vzhledem lázní! přispěli i naší dodavatelé.“
nou dovolenou uprostřed jesenické přírody společně se k jejímu napojení na umělou výživu komplikovanější.  
svou maminkou a sestrou. Její zdravotní stav jí neumož- V areálu lázní tak měla možnost kdykoli si jít odpočinout Gábina Partyšová
nuje tak často trávit čas mimo domov, ale nové Centrum a znovu se mezi děti a zábavné atrakce vrátit. Kromě tvář lázní
rodinné lázeňské turistiky, které Priessnitzovy lázně na malování a asi její největší zábavy - jízdy na koloběžce, Komentáře: „Když mi Tomáš Rak volal, zda bych nepodpořila 
začátku července otevřely, se jí tím domovem alespoň na měla Anetka přeci jen jednu velkou povinnost. Přímo z  charitativní akci pro Anetku a její rodinu, nebylo nad čím 
chvíli stalo. rukou ředitele Priessnitzových lázní Ing. Romana Marie Fomiczewová přemýšlet. Vím, jakou hodnotu má úsměv na tváři mého 
A jak se vůbec mohla Anetka těšit z procházek a her v Provazníka převzala šek, který symbolizoval hodnotu starostka města Jeseník syna. Vidět Anetku s rozzářenýma očima byl pro mne ten 
jesenických lázních? „O životním příběhu malé Anetky lázeňské péče, které se jí v lázních dostalo. Od zástupců „Jsme si vědomi, že pomáhat potřebným není mnohdy nejkrásnější okamžik celého dne, který ji byl v lázních 
jsme se dozvěděli na jaře díky redaktorům  České partnerů a dodavatelů lázní však dostala také tablet, zcela samozřejmé, a proto jsme se celou radou města věnován. Pokud naše podpora Anetce pomohla, pak 
televize, konkrétně díky paní Silvii Klekové, a vlastně chytrý telefon, hračky i školní pomůcky. Největší radost rozhodli k akci připojit. Za celé město Jeseník Anetce a jsme s Kristiánkem moc štastní.“
spontánně jsme začali přemýšlet, jak alespoň trochu jí snad však udělala koloběžka, na které se, pokud jí to její rodině přejeme hodně zdraví a síly.“
pomoci. Vždyť mimo jiné naše lázně patří k významným její denní režim jen trošku umožnil, proháněla po 
dětským léčebným zařízením v České republice,“ lázeňském areálu.

(vj)

To že je budova Sanatoria Priessnitz historickým a Jaké jsou další plány na modernizaci vlajkové lodi 
architektonickým skvostem není nic nového. Čím se Priessnitzových lázní, jsme se také zeptali Tomáše Raka: 
však tato dominanta Jeseníků a lázní může letos „Sanatorium Priessnitz je svým pojetím unikátním 
pochlubit? Významným úspěchem! V hlasování   historickým objektem a zaslouží si patřičnou péči. 
CZECH HOTEL AWARDS byl hotel Sanatorium Naším dlouhodobým cílem je modernizace hotelového 
Priessnitz vyhlášen návštěvníky jako nejlepší **** hotel ubytování ve standardu 4*, a to ve všech ubytovacích 
v Olomouckém kraji a stejné úspěšný byl i v kategorii o kapacitách.“ Konkrétně se jedná o dovybavení pokojů, 
nejlepší kongresový hotel. Nejen tato ocenění, ale i vylepšení standardů, doplnění služeb a zatraktivnění 
spokojenost klientů ukazuje, že nastartovaná moderni- nabídky služeb. „Všechny tyto změny jsou naplánovány 
zace hotelu je správnou cestou, a to v souladu s architek- na nejbližší období a věřte, že při vaší návštěvě budete 
tonickými rysy celé historické budovy. opět příjemně překvapeni,“ uzavírá Tomáš Rak.
„Úspěch je o to cennější, že nám své hlasy dali naši Těšme se tedy,  že všechny plány modernizace budou 
hosté, klienti a návštěvníci! Jejich podpory a důvěry si úspěšně realizovány a  vy sami budete moci ocenit 
moc vážíme a je to pro nás velký závazek do budoucnosti kvalitu poskytovaných služeb v prostředí, které je 
a také potřebná energie pro další modernizaci, která nás naprosto unikátní.
v nastávajícím období čeká,“ svěřil se se svými pocity 
Tomáš Rak, obchodní ředitel lázní. (dm)

SKROMNĚ ZA ÚSPĚCHEM

OHLÉDNUTÍ ZA AKCÍ POMÁHEJME, KDYŽ MŮŽEME

Gábina Partyšová se synem před lázeňským domem Priessnitz

Předávání dárku a šeku na pobyt Anetce
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Milí čtenáři, máme za sebou rok plný negativních změn 
pro české lázeňství, které poznamenaly fungování 
většiny lázní v České republice. Pojďme se ale hrdě 
podívat na tento rok i z pohledu toho, co bylo ve skrze 

pozitivní a co nám všem přineslo radost a pocity štěstí.

Vychutnejme si následující fotografie a zavzpomínejme 
na ty nejkrásnější okamžiky letošní sezony. Chtěl bych 

poděkovat všem zaměstnancům našich lázní za skvěle 
odvedenou práci, nasazení a přístup k hostům, kteří si je 
v mnoha případech moc oblíbili. Poděkování patří všem 
napříč všemi úseky, protože každý přiložil svůj střípek 

do mozaiky, která nese název LÁZEŇSKÁ SEZONA 
2013 v Priessnitzových léčebných lázních.

Mgr. Tomáš Rak 
obchodní ředitel PLL a.s.

OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚŠNOU 

23. 2. 2013
Reprezentační ples města Jeseník a Priessnitzových léčebných lázní a.s.

30. 4. 2013
Čarodějnice v lázních

18. 5. 2013
Den dřeva a pramenů

17. - 19. 5. 2013
Zahájení lázeňské sezóny

28. 3 - 1. 4. 2013
Velikonoce s návštěvou Gábiny Partyšové
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LÁZEŇSKOU SEZONOU 2013

25. - 26. 5. 2013
Závod míru

30. 8. 2013
Prázdniny nekončí

23. 8. 2013
Na kus řeči s Zbigniewem Czendlikem

7. 9. 2013
Priessnitz Tenis Cup 2013

5. 10. 2013
Den architektury s otcem a synem Švejdíkovými

1. 6. 2013
Den dětí s Gábinou Partyšovou

ohlédnutí
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UNIKÁTNÍ
VÝROBKY

VÝBORNÁ
CHUŤ

JEDINEČNÁ
RECEPTURA

ORIGINÁLNÍ
DÁRKY
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TIP NA VÝLET
Stezka živé vody

V předchozím čísle Pramenů jsme vám, milí čtenáři, 
představili Stezku Vincenze Priessnitze. Nenechte si 
však také ujít procházku po Stezce živé vody, která se 
vine po úbočích Studničního vrchu nad lázeňským 
areálem, a na níž se dozvíte spoustu pozoruhodných 
informací o vodě.

Stezka živé vody pojednává na 10 panelech o zajíma-
vých vlastnostech vody a nabízí snímky tzv. vodních 
krystalů ze vzorků místní vody, včetně některých 
pramenů na trase. Těch se zde nachází celkem 17. Jedná 
se o prameny z 19. století z dob největší slávy lázní. 

Mnohé z nich obnovili nadšenci v posledních deseti 
letech.  Dětem i dospělým zpestří cestu dřevěné sochy 
pohádkových bytostí, dvě umělecky vyřezávané lavičky 
a dvě přírodní sprchy. Trasa je značena modrou sněho-
vou vločkou v bílém kruhu, je určena pouze pro pěší a je 
poměrně náročná, na procházku je dobré si vyhradit 
minimálně tři hodiny. Okruh začíná i končí u Jitřního 
pramene, délka je 6,5 kilometru.

 Mgr. Jiří Glabazňa

OSTRAVSKÉ DĚTI SI PŘIJEDOU 
ZLEPŠIT ZDRAVÍ DO NAŠICH LÁZNÍ

ZA ZIMOU A LYŽOVÁNÍM DO LÁZNÍ

predstavujeme

První školáci se právě chystají na ozdravné pobyty do odpadů, voda, vliv člověka na přírodu nebo se základní- plně vyhoví potřebám nejen jejich, ale také pedagogic-
Priessnitzových lázní. Od listopadu 2013 do konce mi podmínkami na Zemi. Vedle environmentální náplně kého doprovodu. V Centru rodinné lázeňské turistiky, 
března 2014 se v lázních vystřídá téměř 550 dětí si děti užijí v okolní  přírodě plno radovánek, turistic- jehož je lázeňský dům Mír součástí, a které bylo po 
1. stupně z ostravských základních škol. kých vycházek a výletů za poznáním. rekonstrukci otevřeno na začátku léta, jsou pro děti a 
Cílem programu, podporovaného Státním fondem Pobytem v Priessnitzových lázních poznají děti také jejich doprovod plně k dispozici prostorné pokoje s 
životního prostředí, je zlepšení zdravotního stavu a unikátní lokalitu jesenických hor. Naučí se vnímat příslušenstvím a stravování ve zcela nových prostorech 
posílení environmentálního vědomí u dětí školního věku přírodní krásu, poznávat chráněné rostliny a živočichy, přilehlé Jubilejní vily. To je jen malý výčet všeho, co  
z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Během dvanácti kteří se mnohdy vyskytují pouze v Jeseníkách. dětem zpříjemní pobyt v tomto překrásném horském 
dnů se děti prožitkovou a zábavnou formou seznámí se Seznámí se se zdejším specifickým ekosystémem. prostředí zpříjemní.
základními ekologickými principy a pomocí zážitkové Uvědomí si nutnost ochrany přírody a její zachování i Všem účastníkům ozdravných pobytů přejeme příjemné 
pedagogiky, netradičních výtvarných technik, her a pro příští generace. Mimo to budou samozřejmě vnímat chvíle a nezapomenutelné zážitky strávené v nádherném 
soutěží si prohloubí své smyslové a podprahové vnímání pozitivní účinky zdejšího klimatu na své zdraví v celém prostředí Priessnitzových léčebných lázní!
přírody kolem nás. lázeňském areálu i při toulkách po jesenických lesích. 
Pod vedením našich odborných pedagogů se děti Kromě atraktivní programové náplně na děti čeká Martin Vencálek
seznámí s tématy jako např. fungování lesa, třídění ubytování ve zrekonstruované dětské léčebně Mír, která obchodní oddělení PLL a.s.

do morku kosti můžete v moderním Saunovém světě, 
kompletní relaxaci a regeneraci zažijete prostřednictvím 
koupele v hydromasážní vaně disponující sto třiceti 
tryskami, které „pročísnou“ váš svalový aparát kousek 
po kousku a uleví tak po celodenní zátěži.
Skvělá strava poskytovaná v jídelnách lázeňských domů 
formou bohatého rautu dodá tělu dostatečnou energii pro 
další aktivity a další sportovní výkony.
Je na každém z Vás si přikoupit klasickou masáž či 
regenerační thajskou masáž - poskytovanou pravými 
Thajkami - kdo by odolal …

Těšíte se?  SLEDUJTE NÁS na www.priessnitz.cz , 
PRVNÍ DVA zájemci získají pobyt ZDARMA!

V těchto dnech vrcholí přípravy jednoho z 
nejoblíbenějších pobytů pro zimní období - Lyžařský 
pobyt s procedurami. kapacitou 2 700 os./hod. Sami jistě neodoláte ani 
Účastníci tohoto pobytu mohou využít zvýhodněnou sluneční terase s lehátky, vaše děti dětskému parku. 
nabídku místních lyžařských center, se kterými úzce Samozřejmostí areálu je restaurace a bar, lyžařské 
spolupracujeme. testcentrum, lyžařská škola, půjčovna lyží a večerní 
Neocenitelnou výhodou je vyjímečná nabídka  wellness, lyžování. K pětidennímu lyžařskému pobytu s procedurami od nás 
kterou Priessnitzovy lázně nabízí. Ocení ji každý Nejdelší sjezdovku v České republice o délce 3 381 m a dostanete dva čtyřhodinové skipasy s občerstvením, 
vyznavač zimních sportů. Ulevit svalům a prohřát se až převýšení 577 m si zase můžete vychutnat v 15 díky nimž si můžete zalyžovat v prorodinném 

kilometrů vzdáleném lyžařském areálu Ramzová. V SKIPARKu Filipovice nebo na nejdelší sjezdovce v 
areálu se nachází čtyřsedačková lanovka Ramzová - České republice, které neodolá ani ten nejnáročnější 
Čerňava a dvousedačková lanovka Čerňava - Šerák, ze lyžař.
které je to už jen kousek k odpočinku na horské Chatě SKIPARK Filipovice se nachází 10 kilometrů od 
Jiřího na Šeráku.  Lanové dráhy jsou v provozu Jeseníku přímo v srdci Chráněné krajinné oblasti 
celoročně, v zimě na vás však kromě lanovek čekají ještě Jeseníky a svojí nabídkou služeb patří mezi 
tři lyžařské vleky a celkově tedy téměř devět kilometrů nejdynamičtěji se rozvíjející areály v Jeseníkách. Celý 
upravovaných sjezdovek. Nejenže sjezd z Mračné přes areál zaručuje optimální podmínky pro individuální 
Čerňavu až na Ramzovou uspokojí i nejnáročnějšího lyžování i rodinné lyžování, a to hlavně díky 
lyžaře, v areálu můžete využít služeb dvou lyžařských rozmanitosti terénu, který uspokojí požadavky jak 
škol. Taktéž zde je samozřejmostí půjčovna lyží, večerní vyznavačů nenáročného lyžování, sportovního 
lyžování nebo pestrá nabídka restaurací.lyžování, tak milovníky snowboardingu, kteří mohou 

využít sedačkovou lanovku s rozjezdovým nástupním Jitka Janíčková
pásem, dvou lanových vleků, tří sjezdovek střední obchodní oddělení PLL a.s. 
obtížnosti s celkovou délkou 2 600 m a s přepravní 

A KDE SI S NÁMI 
MŮŽETE 

ZALYŽOVAT?

OTEVŘENO
prosinec - březen

každý den

Děti budou mít připravený environmentální program

Zimní radovánky v lázních

Pohled na sjezdovku - Ramzová (Čerňava)

Vodní krystal - Finský pramen

Druhé zastavení - Lavička s ohnivým mužíkem.
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Pro titulek tohoto rozhovoru jsem si záměrně vypůjčila 
název inscenace Divadla Šumperk o životě dvou 
jesenických léčitelů. A jistě v zápětí pochopíte proč. 
Priessnitzovy léčebné lázně hrdě kráčí v odkazu svého 
zakladatele, jehož hlavním léčebným prostředkem byla 
voda. Naopak jeho konkurent Schroth v nedaleké Dolní 
Lipové využíval ve svých léčebných postupech vína. 
Voda nebo víno? Priessnitz nebo Schroth? To možná 
dříve znělo zdejším krajem. S trochou nadsázky ale 
můžeme říct, že nakonec i v Priessnitzových lázních 
dnes víno není tabu. 
Kulinářské speciality mnohdy drsných jesenických hor 
totiž doplňujeme pozdravy slunné jižní Moravy. Vinnou 
kartu pro nás od letošní sezóny připravuje společnost 
REGNUM VINI. Nejen o víně jsem si povídala se 
someliérem, degustátorem, ale především ředitelem 
společnosti REGNUM VINI Zdeňkem Sklenským.

O víně tvrdíte, že stále více získává na významu a 
patří k životnímu stylu všech společenských vrstev…
Ano a za tím si stojím. Neznám kulturnější a příjemnější 
nápoj než je víno. Je příjemné posedět u láhve vína s 
přáteli a známými, protože víno nejen vytváří přátelskou 
a nenucenou atmosféru, ale samo se stává klíčem k 
novým poznatkům a zkušenostem. A já se prostřednic-
tvím svého projektu REGNUM VINI snažím dále 
rozvíjet kulturu pití vína a předávat svoje zkušenosti 
všem přátelům a milovníkům vína. 

Říkáte projektu. Každý projekt tedy chce dosáhnout první polovině roku prošli někteří someliérským kurzem 
nějakých vytyčených cílů. Jaké cíle máte s REGNUM REGNUM VINI.  Bohužel výukové osnovy odborných 
VINI Vy? hotelových škol se someliérství věnují okrajově nebo 
Pocházím z jižní Moravy, tak jistě chápete, že jak mnohé téměř vůbec, přestože znát nabízená vína, doporučit 
místní provází životem láska k horám, mě životem jednotlivá vína, v neposlední řadě umět servis vína patří, 
provází láska k vínu. Sedm let jsem pracoval jako resp. by mělo patřit, k běžné praxi obsluhy dobré 
sklepmistr a technolog. Poté jsem se začal věnovat restaurace. Nikdo se nestane odborníkem ze dne na den, 
obchodní stránce a především prezentaci vín konečným ale musím říct, že mezi absolventy se našli velmi šikovní 
spotřebitelům. Uvědomil jsem si, že kvalitní vína již lidé, ale záleží jen na nich, jak dál budou na sobě 
umíme vyrobit, ale neumíme je prodat a hlavně pít! Moje pracovat. V září absolvovali závěrečné zkoušky v úrovni 
zaměření bylo na privátní klientelu a gastronomii. Sommelier I.
Setkával jsem se, a stále setkávám, s nedostatečným 

Na jaká vína se tedy můžeme v Priessnitzových vzděláním personálu restaurací napříč celou republikou 
lázních těšit?a podle mého názoru také se špatně vytvořenými 
Já sázím na malé regionální prestižní vinaře. Priessnitzo-vinnými kartami, pokud je vůbec restaurace nabízí. 
vým lázním jsem tedy vytvořil, věřím, výjimečnou Mým cílem je tak především popularizace kvalitního a 
vinnou kartou, na níž se objevují vína šesti moravských kulturního pití vína a vzdělávání jak personálu gastrono-
vinařů, většina vín se vyskytuje pouze v těch nejlepších mických zařízení, tak veřejnosti. 
českých (pražských) restauracích. Je zde i 16 zahranič-

V čem tedy spočívá Vaše spolupráce s Priessnitzový- ních vín z těch nejznámějších vinařských světových 
mi léčebnými lázněmi? oblastí. Jsem přesvědčen, že si každý vybere, ať 
V prvé řadě jsme vybrali vína a vytvořili vinnou kartu preferuje cokoli…
tak, aby zde každý mohl najít to svoje víno. To proběhlo 

Můžete být konkrétnější?v loňském roce. Pak jsem zjistil, že zde není kvalitní sklo 
Ochutnat můžete vína vinařství Milan Sůkala z Nového (víte, koupit si láhev kvalitního burgundského vína a 
Poddvorova (jedno z nejlepších moravských vinařství, nemít k tomu vhodnou skleničku jsou vyhozené peníze), 
jehož vína jsou téměř nedostupná), vína ze SONBER-personál neumí vína nabízet a prodávat atd.
KU, rodinného vinařství SPRINGER z Bořetic, Mým druhým úkolem tedy bylo vybavit zdejší inventář a 
čejkovická vína Pavla Červenky, vína společnosti v neposlední řadě vzdělat personál restaurace. Proto v 

Propagujete moravská vína, ale přesto máte jednu 
„mimomoravskou“ vášeň…
Celý profesní život se věnuji kvalitním moravským 
vínům, ale máte pravdu, že mojí vášní je Champagne. Tu 
vášeň už nešlo přehlížet, a proto jsem se začal úzce 
specializovat i na tuto nádhernou a slavnou oblast. Dle 
mého názoru „vína ze Champagne“ jsou nejúžasnějším 
vinným nápojem vůbec a zatím jsem nenašel nic, co by 
se tomu jenom vzdáleně podobalo… 

Budete nabízet i lázeňským hostům možnost řízené 
degustace?
Ano je to mým cílem. Chtěl bych nabídnout lázeňským 
hostům degustaci vín formou vzdělávacích seminářů. 
Každý seminář bude mít nějaké vinné téma, kde se 
pokusíme jít trochu do hloubky. Mým cílem je, aby 
návštěvník semináře se něco zajímavého dozvěděl a 
zároveň ochutnal cca 10 různých vín. 

Jaká bude cena těchto vinných seminářů? 
Ceny budou různé podle daného tématu a také degusto-
vaných vín. Navíc cena vstupného se bude odečítat od 
případného nákupu jednotlivých vín (prodejní ceny 
budou stejné, jako byste navštívili dané vinařství, nebo 
nakupovali na e-shopu, což je zajímavá nabídka). 
Výhodou těchto seminářů je, že při nákupu těch deseti 
vín Vás to většinou stojí 10x více než ten seminář. Máte 
možnost ochutnat a později si vybrat to, co Vás zaujme 
za desetinovou cenu. Víte, já ochutnám měsíčně cca 300 
vín, kdybych měl vše, co ochutnám, kupovat po láhvi, 

Vinselekt Michlovský (to sice není malý vinař, ale dají se tak bych asi nemohl mít tak velkou rodinu…  Proto tyto 
tady najít nádherné kousky, které zde nabízím) a vinné semináře jsou úžasné v tom, že nekupujete zajíce v 
slámová vína od Oldy Drápala staršího. Co se týká pytli (v případě nákupu vín domů), šetříte peníze a ještě 
zahraničních vín, tak jsou zde vína z Francie, a to se něco zajímavého dozvíte…
konkrétně z Bordeaux, Burgundska, Champagne či 

Na co se mohou těšit hosté lázní v nejbližší době?Alsaska, Itálie je zde zastoupena Toskánskem, je zde 
Už 23. října, pokud bude zájem, proběhne na Zimní německý Riesling atd. Všichni se mohou podívat do 
zahradě vinný seminář na téma „Réva vinná a její vinné karty Restaurace 1837, kde se dozví úplně vše …
Terroir“ a o den později 24. října na téma „poznej 

Čím je tedy vinná karta výjimečná? Champagne.“ Tento seminář bude o trochu dražší, ale 
Především jsme kladli důraz na zastoupení co nejvíce určitě stojí za to a doporučuji ho všem…Vše podstatné 
stylů jednotlivých vín, i když vše zde samozřejmě není. bude na plakátech a prodej vstupenek (je zde omezený 
Dalším asi nejzajímavějším bodem jsou vína na počet míst) bude probíhat v Restauraci 1837. 
skleničku, kdy můžete ochutnat jednotlivá vína vybraná 

Nová a zajímavá vinná karta, degustační večery, to z vinné karty. Tedy žádná rozlévaná „no name“ vína 
jsou jistě pro milovníky vína příjemné zprávy. Co by nevalné kvality, ale doopravdy možnost ochutnat 
na to ale asi řekl Priessnitz?vybrané víno. Kromě klasické 1 dcl nabízíme i degustač-
Ovšem. Vy narážíte na jeho striktní životosprávu a léčbu ní vzorek. Pokud si každý zákazník, který přijde na 
pramenitou horskou vodou právě v protikladu se večeři, dá dvě deci vína, udělá pro své zdraví velmi 
Schrothem, který v nedaleké Dolní Lipové léčil vínem. mnoho a zároveň má možnost ochutnat zajímavá vína. 
Slyšel jsem, že byli konkurenti, takže si dovedu Pokud tak učiní, budeme moci tuto službu v budoucnu 
představit, že Priessnitz by tehdy asi příliš nadšen nebyl. rozšířit a nabídka bude pestřejší. Taková služba je vcelku 
Ale dnes bychom mu snad vysvětlili pozitivní účinky výjimečná, tak si ji nenechte ujít… Ještě bych zmínil 
látek obsažených ve víně (které jsou vědecky potvrzené) archiv moravských červených vín. Je jich zatím pouze 
na zdraví člověka a dal by si říct. A doufám, že hosté pět, ale tyto vína vyvracejí zažitý (velmi špatný) názor, 
Restaurace 1837, si dají říct také…že moravští vinaři neumějí vyrobit kvalitní červené 

víno! Je to mimořádná kolekce moravských červených 
Za rozhovor děkuje Věra Jankůvín, která se bude nadále rozšiřovat… 

VODA NENÍ VÍNO, 
ANEB PRIESSNITZ NENÍ SCHROTH

Dárek 

při příjezdu:
 

Silvestrovský pobyt

cena od 6 670 Kč

Pobyt je možno si zakoupit také v 7 a 8 denní variantě.

SAUNOVACÍ

KILT

Sabráž - Zdeněk Sklenský
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Vláknina byla dlouho řazena mezi látky pro lidské tělo tmavé nádory kůže) je u mužů rakovina plic a u žen 
nevyužitelné, proto se také předpokládalo, že ji člověk k rakovina prsu. Druhým nejčastějším maligním onemoc-
výživě nepotřebuje a je dokonce lépe ji z potravy něním u obou pohlaví je pak rakovina tlustého střeva a 
odstranit. V posledních 20-30 letech 20. století se ale konečníku (kolorektální karcinom), s níž zaujímá Česká 
ukázalo, že vláknina má na organizmus člověka velmi republika dokonce první místo na světě.  Účinnost 
pozitivní vliv a může sehrávat významnou úlohu i v vlákniny je možné doložit na odborných studiích a 
prevenci civilizačních chorob. Vláknina je definována sledování.  Například v 80. letech, kdy se začala 
jako složka potravy většinou rostlinného původu, která vláknina poprvé izolovat, provedli odborníci z pražské-
není štěpitelná trávicími enzymy člověka ve střevech, a ho IKEMu pokus na 20 dobrovolnících. Dobrovolníkům 
která se v tenkém střevě nevstřebává. Jedná se proto o byla k jejich normální stravě (nezměnili stravovací 
látky, které jsou nestravitelné a nevyužitelné jako přímý zvyklosti) přidávána vláknina, jejíž množství odpovída-
zdroj energie. lo ½ kg jablek denně. Již za dva týdny jim výrazně 

poklesla hladina cholesterolu v krvi, na konci pokusu za 
Dvě formy s různou působností 6 týdnů byla už nižší o více než 10 %. Pravidelná 
Vláknina se posuzuje podle rozpustnosti ve vodě a konzumace ovoce a zeleniny je proto důležitou součástí 
můžeme ji tedy rozdělit na rozpustnou (měkká vláknina, (nejen) stravy při zvýšené hladině cholesterolu (samo-
bobtnavé látky) a nerozpustnou (hrubá vláknina, zřejmě spolu s dalšími nezbytnými zásadami).
plnidla). Zatímco rozpustná vláknina má schopnost 
absorbovat vodu (bobtnat) a je hlavním substrátem pro 
bakterie účastnící se trávení sacharidů v tenkém a 
(především) v tlustém střevě, nerozpustná vláknina se ve 
vodě nerozpouští. Mezi rozpustnou vlákninu řadíme: 
pektiny, guar, agar, gumy a slizy, dále polysacharidy 
mořských a sladkovodních řas. Hemicelulóza je na 
pomezí obou druhů vlákniny (částečně rozpustná). Do 
skupiny nerozpustné vlákniny patří celulóza a lignin.
K čemu potřebujeme vlákninu? 
Působení vlákniny na lidský organizmus můžeme 
shrnout do několika základních bodů:

* Má vliv na trávení a vstřebávání sacharidů v tenkém 
střevě (rozpustná)
* Reguluje vstřebávání tuků a cholesterolu v tenkém Vláknina v ovoci a zelenině snižuje riziko infarktu 
střevě (rozpustná i nerozpustná) Riziko rozvoje aterosklerózy a kardiovaskulárních 
* Způsobuje zvětšení střevního obsahu (rozpustná i onemocnění samozřejmě nesouvisí jen s cholesterolem, 
nerozpustná) ale s řadou dalších rizikových faktorů. Tento fakt 
* Ředí toxický obsah střeva (rozpustná i nerozpustná) dokumentuje jedna z největších epidemiologických 
* Upravuje rychlost průchodu tráveniny trávicím studií ve Spojených státech amerických „US nurses 
ústrojím study,“ která přinesla základní informace o vlivu 
* Ovlivňuje vstřebávání vitaminů a minerálních látek konzumace ovoce a zeleniny na relativní riziko infarktu 

myokardu. Na jejím základě můžeme říci, že 5 a více 
Vláknina slouží především jako prebiotikum porcí ovoce a zeleniny (hlavních zdrojů vlákniny) denně 
Znamená to, že působí jako substrát pro bakterie, které statisticky významně sníží pravděpodobnost prvního 
mají prospěšný účinek pro lidský organizmus. Vláknina infarktu. 
sehrává v naší stravě velice důležitou roli nejen jako 
součást zdravé stravy, ale také jako prevence závažných Odborná literatura vláknině a jejímu vlivu na kardio-
onemocnění. Mezi nejzásadnější patří kolorektální vaskulární systém ne vždy věnuje dostatečný prostor. 
karcinom a kardiovaskulární onemocnění. V poslední Objevuje se však stále více prací, které potvrzují její 
době se výzkum působení vlákniny zaměřuje především nezastupitelné místo v naší stravě, a to i s ohledem na 
na využitelnost různých druhů vlákniny různými problematiku kardiovaskulárních chorob, jež stále patří 
mikroorganizmy, a to jak vlastními, tak probiotickými k nejčastější příčině úmrtí u nás. Ve svém jídelníčku tedy 
bakteriemi dodávanými v nadbytku organizmu. na vlákninu rozhodně nezapomínejte!

Role v prevenci kolorektálního karcinomu Lenka Provázková Dis.
Nejčastějším nádorem v České republice (vyloučíme-li nutriční terapeut

Tak touhle otázkou se s nadsázkou zabývají organizátoři „Je málo turnajů, které se mohou pochlubit tak vysokou 
již jedenáctého ročníku tenisového turnaje PRIESS- kvalitou sportovních výkonů a zároveň vysokou úrovní 
NITZ CUP, který je již tradičním završením tenisové charakterů jednotlivých hráčů. Dovedete si představit, 
sezony v Jeseníku. Letošní ročník svým obsazením že na turnaji, kde se bojuje o hodnotné ceny, zápis na 
pomyslně sahá na nejvyšší mety, a to třeba i účast v putovní pohár a prestiž, dokáží finalisté akceptovat 
seriálu turnajů ATP… výměnu partnerů v jednom z páru, a to vzhledem ke 
A teď vážně! Tenisový turnaj si nemohl vybrat lepší zranění vítězného semifinálového týmu? Takovou 
termín, než byl nádherný sobotní den 7. září, který již od ukázku sportovního fair-play určitě na okruhu ATP 
samého rána prozářily podzimní teplé sluneční paprsky. neuvidíte. A to je jeden z argumentů proč bychom rádi 
Kurty dobře uválcovány, lajny správně nalajnovány a rozšířili okruh ATP turnajů o naši jesenickou specialitu,“ 
míče připraveny. Tak nějak vypadalo sobotní ráno, které objasnil s nadsázkou ředitel turnaje Mgr. Tomáš Rak.  
sportovně navazovalo na společenský páteční večer, Vítězný pár v turnaji čtyřher je tedy poprvé v historii 
jehož hlavním cílem kromě spřátelení všech hráčů bylo tříčlenný. Berte to jako pozvánku na příští 12. ročník 
samotné losování. Pořádnou šťávu dodala společenské- tenisového turnaje PRIESSNITZ CUP 2013, který se 
mu večeru sázková kancelář, která se po losování uskuteční v areálu Priessnitzových léčebných lázní v 
otevřela a byla tak zajímavou novinkou letošního termínu 6. září 2014.
ročníku PS CUPu. Sázet mohli hráči během turnaje na 
všechny zápasy a do večerní dražby si tak zajistit (dm)
potřebný obnos finančních prostředků. Dražily se 
poskytnuté dary, služby nebo zážitky. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 24 dvojic, a to bez ohledu na stáří, 
výkonnost a pohlaví.
Postupem času zůstávaly v hlavní soutěži jen ty 
kvalitnější nebo sehranější páry, páry disponující 
významnou vytrvalostí a odolností. Není náhodou, že 
tento turnaj patří mezi nejnáročnější amatérské turnaje 
letošního tenisového kalendáře. Výjimečnost tohoto 
sportovně-společenského svátku podtrhla i skutečnost, 
že poprvé v historii vyhrál soutěž čtyřher „tříčlenný pár.“ 
Jak k tomu došlo?

DIETNÍ SESTRA RADÍ…
Vláknina a její význam ve výživě

BUDE TURNAJ ATP V JESENÍKU?

Dr. Med. TH. ED. KURTZ v roce 1835 v knize 
O hodnotě léčebné metody studenou vodou napsal:
„Každý, kdo zná Priessnitze, musí uznat, že je to rozený 
lékař a že se v něm spojují dvě vlastnosti: …“ dokončení 
v tajence

Poháry pro vítěze soutěží Priessnitz Tenis Cupu 2013
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