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Sofie pocházela z početné rodiny rychtáře nedaleké Nemůžeme ovšem tvrdit, že náročný provoz lázní neměl 
České Vsi. Otec v obci zastával také funkci místního dopad na rodinný život. Lázně oba manžele zaměstnáva-
soudce, byl majitelem dvou a půl lánů půdy, krčmy, ly natolik, že na výchovu početné rodiny nezbýval čas. 
řeznictví a mlýna. Není divu, že některé prameny Vincenz Priessnitz proto dokonce v roce 1841 koupil 
připomínají nelehké námluvy mladého Vincenze z dům se zahradou v Javorníku. Na jaře roku 1842 tam 
chalupy se slepým hospodářem s dívkou z vážené přestěhoval děti starší dvou let. Jejich výchovu svěřil 
rodiny. Rychtářovu nelibost k sňatku zlomilo až vychovatelce, původem Švýcarce, Rosalii Kaltfeldové, 
uzdravení jeho manželky, která trpěla těžkou dnou. která u rodiny nakonec zůstala až do své smrti v roce 
Vincenz prý dokázal to, o co se místní lékaři dlouho 1887. S manželkou se pak nadále staral o gräfenberské 
pokoušeli. lázně a jak to jen šlo, své starší děti v Javorníku navště-
Sezdáni byli v únoru 1828. Sňatek jim ještě musel vovali. Po Vincenzově smrti se Sofie snažila udržet 
odsouhlasit otec nevěsty, protože podle tehdy platného vybudované lázně a samozřejmě se starat o rodinu. Manželka Vincenze Priessnitze, Sofie, se narodila 
Občanského zákoníku z roku 1811 se zletilosti nabývalo Zemřela jen tři roky po svém manželovi. Johaně, roz. Wilmannové, a Antonínu Ludvíku Priess-
až dovršením 24. roku života. Zajímavostí je, že tentýž nitzovi 17. září 1804 v nedaleké České Vsi. Sofie ještě 
zákoník v českých zemích platil až do roku 1950. Jejich měla pět bratrů a tři sestry. Otec Antonín byl dědičným 
více jak dvacetileté manželství prý bylo, podle dostup- rychtářem a bezesporu velmi váženým a poměrně 
ných pramenů, dokonalé a vzorné. Sofie stála při majetným občanem. Ačkoliv měla Sofie s Vincenzem už 
Vincenzovi za každých okolností a rovněž Vincenz byl před sňatkem stejné příjmení, rody příbuzné nebyly. 
příkladným mužem. Sofie se nejenže starala o chod Českovesští se v matrice psali „Prissnitz.“ V knize 
domácnosti, ale měla také na starost stravování lázeň- oddavků se zápis o jejich sňatku objevil k 5. únoru 1828.  
ských hostů. Mimo to pomáhala manželovi s administra- Osmadvacetiletý Vincenz si vzal dvaadvacetiletou, ještě 
tivou, kterou musel denně řešit. tehdy nezletilou, Sofii. Sňatek jim musel odsouhlasit 

Sofiin otec, protože podle platného občanského 
zákoníku se zletilost nabývala ve 24 letech. Svému muži Jednoznačně byla vnímána jako vzor dokonalé a moudré 
porodila deset dětí, z nichž se ne všechny dožily manželky. „Každý, kdo měl příležitost pozorovat po 
dospělého věku: Kristina (1828, zemřela do 4 měsíců), delší čas tuto půvabnou ženu, rád mi dá za pravdu, že je 
Sofie (1830-1904), František (1831, zemřel do roka), to nejenom domácí paní a hospodyně, jakých je málo, ale 
Terezie (1833-1913), Marie Anna (1835-1909), Anna že má obratnost a takt v jednání, které neukazují na 
Marie (1836-1918), Antonie Marie (1837-1912), původní selku. Priessnitz v ní má poklad, bez něhož by 
Karolina Marie (1840-1843), Albertina Marie (1841-určitě nedospěl tam, kde je. Madam Priessnitz si umí 
1864), Vincenz Pavel (1847-1884).svým jistým vystupováním udržet respekt hostů, jimiž je 

milována a vážena… Ani ženy jsem nikdy neslyšel, že 
Sofie zemřela 31. srpna 1854 v Budimíru u Košic, kde by o ní někdy špatně mluvily. Některé dokonce ji něžně 
byly provdány dcery Sofie a Terezie.milují a ještě po letech vzpomínají na veselé chvíle, jež 
 zažily v její přítomnosti.“ Takto Sofii charakterizoval C. 

(vj)K. Munde ve své knize „Memoáry lékaře“ z roku 1844.

SOFIE 
PRIESSNITZOVÁ, 
roz. PRISSNITZOVÁ

(1804 – 1854)

PRIESSNITZŮV POKLAD

Velká c. k. zlatá medaile za zásluhy nominováno celkem 19 projektů Operačního programu Firemní médium roku 2012 Alej roku 2013
Velkou c. k. zlatou medaili za zásluhy se stuhou udělil přeshraniční spolupráce ČR-PL  2007 - 2013. Čtvrtletník Lázeňské prameny, který si nyní pročítáte, Nezisková organizace Arnika chce upozornit na jeden z 
Vincenzi Priessnitzovi císař Ferdinand I. Byla to slaví teprve první narozeniny. V loňském roce jsme však nejstarších architektonických ideálů v historii krajinné 

Park roku 2012opravdu zcela mimořádná událost, protože takové pocty hned ze startu získali od Komory Public Relations tvorby a jeho nezaměnitelnou funkci v české krajině,   
Balneopark v roce 2012 dosáhl velkého úspěchu také v se do té doby v rakouském Slezsku civilní osobě nikdy krásné, a pro další práci povzbuzující, 3. místo v stromořadí. Proto také zaštituje anketu Alej roku.  V 
soutěži pořádané Svazem zakládání a údržby zeleně. V nedostalo. Priessnitz medaili převzal v květnu roku 1846 kategorii Firemní tiskovina B2C. loňském roce se v této soutěži na krásném druhém místě 
soutěži Park roku získal druhé místo, což je potvrzením z rukou opavského hejtmana v zasedací síni frývaldov- umístila naše lázeňská kolonáda. 
skvělé práce zhotovitele, autorů projektu a tedy toho, že ské radnice. JESENÍKY originální produkt®
je mimo jiné také jedinečným dílem zahradní architektu- Od sklonku loňského roku se můžeme chlubit certifikací Síň slávy Priessnitzových léčebných lázní Cena Kudy z nudy 2011 ry a tvorby krajiny. JESENÍKY originální produkt®, která obecně garantuje Při příležitosti Týdne Vincenze Priessnitze, který se V anketě agentury CzechTourism, která provozuje portál 

zejména místní původ výrobku, vazbu na region každoročně koná v říjnu jako oslava jeho narození, byla s tuzemskými turistickými nabídkami Kudy z nudy, Czech Hotel Awards 2013 Jeseníků, jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. otevřena Síň slávy Priessnitzových léčebných lázní. získal unikátní jesenický Balneopark 3. místo za region V roce 2013 získala ocenění i naše vlajková loď - Celkem čtyři tradiční procedury Vincenze Priessnitze Jako první byl do ní uveden na slovo vzatý Střední Morava a Jeseníky. Sanatorium Priessnitz. V soutěži o titul nejoblíbenějšího tak nesou značku originality. Jde o Priessnitzovu „priessnitzolog,“ náš dlouholetý a neúnavný spolupra-
Nejinspirativnější projekt roku 2011 hotelu v České republice získalo dvojité prvenství. Naše pololázeň dvoufázovou, Priessnitzovu pololázeň covník, pan doktor Alois Kubík. 
Balneopark rovněž v loňském roce vyhrál Soutěž o sanatorium je v Olomouckém kraji jedničkou v kategorii jednofázovou, Priessnitzův zábal a Priessnitzovu 
nejinspirativnější projekt roku 2011, do které bylo Congress a jedničkou mezi čtyřhvězdičkovými hotely. pohybovou terapii.

LÁZNĚ TENTOKRÁTE V ÚSPĚŠÍCH A OCENĚNÍCH

CELOŽIVOTNÍ OPORA SOFIE

PÁR SLOV S...

Vincenz Priessnitz z dnešního pohledu za svůj relativně krátký život vytvořil opravdu velkolepý odkaz. Vybudoval místo, kam se za ním, jeho schopnostmi a 
vědomostmi sjížděli hosté z celého starého kontinentu i ze Zámoří. O zázračném místě na úpatí Rychleb psali dopisy, knihy, nabádali své blízké k návštěvě. 
Mnohým se stalo na dlouhé měsíce, či roky druhým domovem. Kdo však vytvořil domov Priessnitzovi? Staré čínské přísloví praví, že sto mužů může 
postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov. Priessnitzovi ho utvářela jeho žena Sofie. Seznamte se!

Priessnitzovy léčebné lázně vzdávají každoročně hold svému zakladateli Vincenzi Priessnitzovi prostřednictvím tradičních říjnových oslav, tzv. Týdnem Vincenze Priessnitze. Během týdne se konají zajímavé 
přednášky týkající se nejen jeho tradičních procedur, ale i zajímavostí z oblasti balneologie či novinek v zachovávání jeho odkazu. Tentokrát byla v rámci tohoto tradičního týdne otevřena také Síň slávy 
Priessnitzových léčebných lázní. Jako první byl do ní uveden na slovo vzatý „priessnitzolog,“ náš dlouholetý a neúnavný spolupracovník a vzácný člověk, pan doktor Alois Kubík. 

Pane doktore, vy jste do jesenických lázní nastoupil v Jak je tedy možné, že Vás osud zavál k medicíně? o další formy jejich aplikace. Rovněž laboratoř značně skou. Napřed jsem mu napsal krátký dvoustránkový text, ale 
roce 1952 a jste jim věrný více než šedesát let. Co Vás rozšířila paletu svých vyšetřovacích metod, rehabilitace on po mě chtěl opravdu část knihy. Nakonec jsem mu tedy Když se něco někde semele, Francouzi říkají 'cherchez la 
motivovalo být v Jeseníku? doznala pronikavých změn. Vzniklo moderní středisko sepsal, jak to ten Priessnitz dělal a mám radost, že kniha femme,´ za vším hledej ženu! Takže u mě v mém rozhodo-
To je pravda, do jesenických lázní jsem nastoupil přesně 1. vybavené řadou krásných aparátů. Měl jsem možnost se dále vznikla. Měla vzniknout i druhá část knihy. Miloš Kočka vání hrála roli také žena. V Oseku jsem byl spokojený, až na 
října 1952. Byla to z nouze ctnost. Na konci studia medicíny vzdělávat návštěvou seminářů a pravidelným doškolová- měl napsat část popisující období od Priessnitzovy smrti do kolektiv. Vedle studia jsem se věnoval hře na housle. V roce 
jsem onemocněl tou nejhorší formou tuberkulózy a lékaři mi ním ve výzkumném ústavu balneologickém.  Prostě jsem druhé světové války, já pak období za mého působení. Pan 1943 jsem přestoupil na hudební školu do Přerova. Při 
nedávali příliš nadějí. Přesto jsem téměř zázrakem přežil. Po zapomněl na trudné počátky a začal s lázněmi “srůstat.“ doktor Kočka ale stál na prahu svého stoletého jubilea, zkouškách před žákovským koncertem jsem se připravoval 
rok a půl trvajícím léčení jsem chtěl konečně nastoupit do nabídku tudíž odmítl, historických materiálů také příliš u Jitušky Korčiánové, dcery přítelkyně mé maminky, která 
Teplic nad Bečvou, kde jsem měl vše vyjednané, ale v zachováno nebylo a celkově kniha vyžadovala spoustu času. mne doprovázela na klavír. Ta jednou prohlásila: 'Já bych si 
Jeseníku nutně potřebovali lékaře a já musel tam. Já sice o Nakonec bohužel nevznikla.Vás dokázala představit jako lékaře.' Já jsem se jí vysmál. Až 
Jeseníku něco věděl, ale o Gräfenberku jsem nevěděl zhola po válce, když mi její slova pořád zněla v uších, jsem šel za Lékařské praxi se už nevěnujete, přesto jste aktivní 
nic. tatínkem, byl velmi přísný, ale také můj nejlepší kamarád, a dost a dost. Často nyní navštěvujete jesenický archiv. 

zeptal se ho, co by říkal na to, kdybych šel studovat medicí-Přesto jste se do tohoto kraje vydal a věnoval mu Prozradíte nám, na čem pracujete?
nu. Tatínek se vůbec nerozmýšlel a já se v roce 1946 stal, to koneckonců své celoživotní dovednosti a své srdce… Nedávno jsem dokončil překlad Priessnitzova životopi-
se můžu pochlubit, jedním z prvních posluchačů lékařské Abych upřímně přiznal, byl jsem z počátku nešťastný. Tak su od jeho důvěrného přítele dr. Selingera. Touto knihou 
fakulty v Olomouci.jsem si medicínu nepředstavoval. První rok, když jsem viděl jsem byl natolik zaujat, že její překlad do češtiny netrval 

Gräfenberk, mi bylo vždy fyzicky zle.  Později jsem měl V roce 2012 jste „slavil“ šedesát let své aktivní lékařské dlouho. A jak se říká, s jídlem roste chuť. Po tomto 
nabídky i jinam, do Prahy, Žamberku, dokonce i do praxe. Jak na ni vzpomínáte? Jistě vnímáte cestu, kterou překladu jsem se pídil po dalším, jediném písemném 
Bavorska. Nakonec mi ale, světe div se, Gräfenberk přirostl za tu dobu lázně prošly. dokumentu, který vycházel bezprostředně z Priessnitzo-
k srdci. vy osoby. Priessnitzův miláček, dcera Sofie, která byla Práce v lázních mi zpočátku připadala velmi jednotvárná. 

velmi dobře obeznámena s léčebnými činnostmi svého Dočetla jsem se ale, že jste po absolvování opavského Za svého působení v lázních jste se seznámil také s Snad proto, že jako medik jsem také pracoval na neurologic-
otce, poprosila svého otce, aby jí nadiktoval způsoby gymnázia studoval učitelství v Olomouci a čekala Vás Milošem Kočkou, se kterým jste napsali dosud jedinou ké klinice v Olomouci, takže jsem měl o medicíně jinou 
léčby různých onemocnění pro její vlastní potřebu. učitelská kariéra… vydanou monografii o Vincenzi Priessnitzovi. Jak kniha představu. Avšak „dokázal jsem se přizpůsobit.“ Mimo 
Priessnitz vyhověl, a tak vznikla tzv. rodinná kniha o Učitelství mám v genech. Tatínek byl řídící učitel, maminka vznikala?lázně jsem měl možnost pracovat i na poliklinice v Jeseníku, 
vodě. Je to vlastně sešit, ve kterém jsou rukou Sofie byla učitelka. Mým jediným přáním tedy bylo učit. Jako v interní ambulanci a ordinaci pro onemocnění štítné žlázy. Miloš Kočka, právník, ale později především výtečný vypsány téměř všechny způsoby léčby jejího otce. A já se dvacetiletý kluk jsem byl třídním učitelem na měšťance v O práci nebyla nikdy nouze. Díky spolupráci s vedoucím spisovatel, byl opravdu mým pacientem, nakonec vzácným opět s chutí pustil do překládání.Oseku u Lipníka nad Bečvou. Učil jsem všecko, mimo dívčí vodoléčby a elektroléčby, panem Skalickým, a vzácným přítelem. Kromě jeho dalších literárních děl napsal 

ruční práce i dívčí tělocvik. Dovedete si představit, že jsem pochopením vedoucího pracovníka obchodního oddělení, životopisný román o Vincenzi Priessnitzovi Prameny živé Za laskavý a přátelský rozhovor děkuje a mnoho zdraví, 
byl třídní třídy plné čtrnáctiletých děvčat? Také jsem pana Dvořáka, se dařila modernizace elektroléčby těmi vody.  Pak ho nakladatel vyzval, aby napsal přímo biografii. životního elánu a energie do zaznamenávání odkazu 
vyučoval třídu čtyřicetičtyř kluků puberťáků, ale zvládli nejnovějšími léčebnými aparáty, procedury se rozšiřovaly i Sám zpracoval historickou část, mně svěřil část medicín- Vincenze Priessnitze přeje Věra Janků.
jsme to.

Sofie s Vincenzem a jejich děti, Zdroj: SOkA Jeseník

Předávání ocenění MUDr. Kubíkovi

2013 – ROK NULA!
Přátelé, když začínal rok 2013, nikdo z nás nevěděl, co 
všechny nové „systémové“ změny udělají s naším českým 
lázeňstvím. Výrazný zásah do indikačního seznamu, snížení 
počtu léčebných dní, rozšíření indikací pro širší spektrum 
lázeňských míst, ztížená možnost opakování léčby a 
výrazná byrokracie při vyřizování lázeňských návrhů 
nedávaly moc důvodů ke klidnému spánku lázeňskému 
managementu, který musí umět, jako správný hospodář, 
naplánovat příjmy a výdaje a vyhodnotit veškerá rizika s 
novými skutečnostmi v lázeňství.  Týden míjel týden a 
ukázalo se, že ony systémové změny, které měly ušetřit 
zdravotním pojišťovnám výdaje spojené s lázeňskou péčí, 
dostaly lázně do existenčních problémů! Pokles příjmů o 
40 % ustojí jen silná společnost se stabilním managementem 
a silnými akcionáři. První půl rok signalizovaly některé 
lázně výrazné problémy a tři z nich dokonce problémy 
neustály. Padly Velichovky, Lipová a část Jánských lázní.  
Jaký byl recept pro zvládnutí těchto krizových momentů? 
Vytrvat v poskytování kvalitní lázeňské péče s důrazem 
hlavně na léčebnou stránku, která je podstatou pobytu v 
lázních, nabídnout, Vám klientům, nové produkty a celou 
řadu novinek a v neposlední řadě otevřít naši nádhernou 
přírodu a vyzdvihnout jedinečné prostředí Priessnitzových 
léčebných lázní. A to se povedlo!
Letošní rok byl pro nás rokem mnoha změn a inovací. 
Podařilo se nám zrekonstruovat dva léčebné domy, LD Mír a 
LD Jubilejní Vilu, otevřeli jsme novou lázeňskou promená-
du a také nové přírodní inhalatorium. Zahájili jsme práce na 
revitalizaci lázeňské kolonády. Nová byla i celá řada 
léčebných procedur a také exkluzivní zahájení poskytování 
originálních Indonéských masáží. Nová řada produktů 
Priessnitz Boutique potěšila nejednoho milovníka lázeň-
ských specialit a velký ohlas také vzbudily Lázeňské 
prameny, noviny, které získaly ocenění 3. místo v kategorii 
firemních časopisů v ČR.
Vážení hosté, chci Vám poděkovat za Vaší důvěru a 
podporu, kterou jste nám věnovali. Věřte, že uděláme 
maximum proto, aby se Vám u nás vždy líbilo a měli jste 
důvod se vracet.
Přeji Vám i Vašim blízkým co nejklidnější svátky vánoční a 
do roku 2014 spoustu zdraví, štěstí a síly.

Mgr. Tomáš Rak
obchodní ředitel Priessnitzových léčebných lázní a.s.
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30. PROSINCE 2013 - PONDĚLÍ

10:00 - 11:00 hod. Výtvarné dopoledne - Malování na 
obličej, Zrcadlový sál

10:30 - 11:30 hod.: Na začátku byl Priessnitz (film a 
přednáška), Kinokavárna Sofie

13:00 - 14:30 hod. Klavírní preludie, Hala hotelu 
Priessnitz

15:00 - 16:30 hod. Pohádka a fim pro děti, 
Kinokavárna Sofie

15:15 - 16:15 hod., Chvilka pro dámy - Orient, Hotel 
Priessnitz 2. patro Muzeum

15:15 - 16:15 hod. Chvilka pro pány - Člověče, napij 
se! Zimní zahrada

16:00 - 17:00 hod. Otevření hrobky V. Priessnitze

18:00 hod. Tradiční punčové odpoledne s Horskou 
kapelou - grog, punč, koláčky, vypouštění balónků 
štěstí v 19:00 hod. (balónky štěstí k zakoupení v 
altánku), Hudební altánekVašemu sluchu dopřejeme klavírní preludie, jazz, 28. PROSINCE 2013 - SOBOTA

cimbálovku i nestárnoucí hity švédské skupina ABBA 20:00 hod. Ochutnávka vín a cimbálovka, Zimní 
10:30 - 11:00 hod. Škola bruslení pro rodiny s dětmi nebo světové THE BACKWARDS, kteří do Jeseníku zahrada
- zapůjčení bruslí za poplatek dle ceníku, Kluzištěpřiváží nejlepší The Beatles revival světa. Ve světlech 20:00 hod. Divadelní večer „Kdo se bojí postele“ 

reflektorů se vaše oči budou kochat módní přehlídkou 10:30 - 11:30 hod. Prohlídka lázní s průvodcem v podání amatérského divadelního spolku Kantoři, 
předních českých div. Vaše chuťové buňky okusí starou Janem Kratěnou, Sraz v 10:25 hod. před hotelem Kongresový sál
Anglii i francouzský venkov, vydají se po stopách Priessnitz

21:00 - 02:00 hod. Předsilvestrovská diskotékabohatství českých rybníků i světových moří, samozřej-
13:00 - 14:30 hod. Klavírní preludie, Hala hotelu DJ BORO, Vstupné 30 Kč, Hradní vinárnamě musí vyzkoušet i místní regionální kuchyni. 
Priessnitz

Tělo i ducha v čase vašeho lázeňského odpočinku svěříte 31. PROSINCE 2013 - ÚTERÝ (SILVESTR)
15:00 - 16:30 hod. Pohádka a film pro děti, těm nejlepším fyzioterapeutům a masérům. 

09:30 - 12:00 hod. Výlet na LESNÍ BAR do Horní Kinokavárna SofieJednoznačně si nenechte ujít chloubu jesenických lázní – 
Lipové, cena dopravy 50Kč/osoba.Preissnitzovy tradiční procedury. Prvotní zděšení, že se 15:15 - 16:15 hod. Chvilka pro dámy - Jóga, Hotel 
10:30 - 11:30 hod. Silvestrovská diskotéka na ledě, budete mimo jiné kartáčovat a polévat studenou vodou, Priessnitz 2. patro Muzeum
Kluzištěpo absolvování procedury vystřídá nadšení z nabuzení 

15:15 - 16:15 hod. Chvilka pro pány - turnaj v organismu a načerpání energie pro celý den. 13:00 - 14:30 hod. Klavírní preludie, Hala hotelu 
billiardu, Salónek osobnostíKulturní a wellness programy prokládejte aktivním Priessnitz

odpočinkem na čerstvém vzduchu. Z outdoorových 20:00 hod. NOC S PARTYŠKOU A HVĚZDAMI 
15:00 - 16:30 hod. Pohádka a film pro děti, aktivit nezapomeňte na aktivizující nordic walking po HUDEBNÍHO NEBE - ABBA revival, módní 
Kinokavárna Sofiepramenech na Studničním vrchu nebo příjemné přehlídka, DJ TAROCk, Kongresový sál

procházky po lázeňské kolonádě s nezapomenutelnými SILVESTROVSKÝ VEČER, Kongresový sál
29. PROSINCE 2013 - NEDĚLEvýhledy na hřebeny zasněžených hor. A ani tentokrát 19:30 - 02:30 hod. SILVESTROVSKÝ RAUT

nebude na Jižním svahu chybět novoroční ohňostroj. 10:00 - 11:00 hod. Dětské sněhovánky, Jižní svah
20:00 - 03:00 hod. Věříme, že si u nás vstup do nového roku 2014 vychutná- 10:30 - 11:30 hod. Procházka lázeňskými prameny s Vystoupení hudební skupiny RAFAEL MUSIC te a že se do magického místa na úpatí Rychlebských hor průvodcem Janem Kratěnou, Sraz u Lázeňského BAND k tanci i poslechubudete vracet. Ani v nastávajícím roce nechceme a informačního centra Taneční vystoupení dětí a mistrovských párů nebudeme zahálet. Připravujeme rekonstrukci krásné 

13:00 hod. Výlet (na běžkách) po okolí s průvodcem, Tanec s křídlyVily na kolonádě, revitalizaci kolonády a okolí lázeňské-
Sraz před Lázeňským informačním centremho domu Hrad, nově také prázdninové Česko-polské 24.00 hod. Novoroční přípitek

toulky. Vaše spokojenost je nám totiž závazkem a 13:00 - 14:30 hod. Klavírní preludie, Hala hotelu 00:15 hod. Novoroční ohňostroj s hudbou, Jižní svah
inspirací. Děkujeme. Priessnitz

1. LEDNA 2014 - STŘEDA
15:00 - 16:30 hod. Pohádka a film pro děti, Mgr. Tomáš Rak

15:30 - 17:00 hod. Novoroční recitál Milana Kinokavárna Sofieobchodní ředitel 
Drobného, Hala hotelu Priessnitz

15:15 - 16:15 hod. Chvilka pro dámy - Zumba, Hotel 
19:00 - 23:00 hod. Diskotéka Oldies na ledě, KluzištěPriessnitz 2. patro Muzeum

20:00 hod. Taneční večer na rozloučenou, Zimní 15:15 - 16:15 hod. Chvilka pro pány - turnaj ve stolním 
zahradatenise (Přihlaste se, prosím, v Lázeňském informačním 

centru), Herna stolního tenisu, Lázeňský dům Hrad 2. LEDNA 2014 - ČTVRTEK
27. PROSINCE 2013 - PÁTEK 15:30 - 17:00 hod. Jazzový koncert - Prague Jazz 13:00 - 14:30 hod. Klavírní preludie, Hala hotelu 

Trio, Hala hotelu Priessnitz18:00 - 20:00 hod. „Ochutnejte svět“ -  večeře na Priessnitz
uvítanou ze světové kuchyně, Restaurace 1837 20:00 hod.:  THE BACKWARDS - to nejlepší z 

Beatles, Kongresový sál19:30 hod. Společenský taneční večer na uvítanou 
- k tanci hraje Karel Weiser, Zimní zahrada 20:00 - 02:00 hod.: Filmová noc, Kinokavárna Sofie

21:00 - 02:00 hod.  Oldies Disco - DJ BORO 22:00 - 02:00 hod.:  Disco - Mix - DJ BORO, Vstupné 
Vstupné:  30 Kč, Hradní vinárna, Lázeňský dům Hrad 30 Kč, Hradní vinárna

PROGRAM 
SILVESTRU 2013

Vzhledem k tomu, že úspory vyplývající z novelizace rozšíření Indikačního seznamu u nemocí z poruchy 
jsou větší, než se původně předpokládalo, budou jím výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, o léčbu 
nařízená opatření v roce 2014 mírnější. Co to znamená dětské obezity, nemocí kožní a nemocí onkologické
pro klienta hrazené lázeňské péče?

�lékaři získali během minulého roku cenné zkušenos-
�nově od ledna 2014 nehradí žádné regulační poplatky ti, ze kterých mohou čerpat při vydávání lázeňských 

návrhů
�u některých indikací se komplexní lázeňská péče 

opět prodlužuje z 21 na původních 28 dní Pro více informací volejte + 420 584 491 111 nebo pište 
info@priessnitz.cz.

�je možné opakování léčby u psychiatrických 
pacientů Mgr. Tomáš Rak

obchodní ředitel
�v Priessnitzových léčebných lázních došlo k 

NEZAPOMENUTELNÝ SILVESTR ZAŽIJETE JEN U NÁS

NEVÁHEJTE V NOVÉM ROCE POSÍLIT 
SVÉ ZDRAVÍ V LÁZNÍCH! UŠETŘÍTE TISÍCE!

EDITORIAL
Nad hlavou modrá obloha a kolem třpytící se sníh v 
paprscích horského slunce. Zimu mám obzvlášť ráda! A 
ani nevím, kterou ze zimních aktivit mám raději. 
Lyžování vždycky bylo na prvním místě, k snowboardu 
mě nepřesvědčili kdysi populární Snowboarďáci ani 
instruktoři této jízdy na jednou prkně.  Jednou kamarád, 
výtečný lyžař, na pětisetmetrovém jesenickém svahu 
prohlásil, že skutečný lyžař si užije jakoukoli sjezdovku. 
Také já jednou za čas s radostí vyjedu na nekonečné 
alpské sjezdovky, ale nedám rozhodně dopustit, jako on, 
na ty jesenické: první lyžování v Branné, pohodové na 
Ramzové, která až do letošní zimy platila za nejdelší 
sjezdovku u nás. Pokud se chci do lyží pořádně opřít, 
volím Medvědí sjezdovku v Koutech, carving si ale 
užívám i v Petříkově, který je pro mě srdeční záležitostí, i 
když jsem tam jednou zlomila lyže. 
Za posledních pár zimních sezon jsem si oblíbila také 
běžky, a to jsem je zpočátku rozhodně ráda neměla. Ale 
je možné, nemít rád běžky, když žijete v Jeseníkách,  
které jsou protkány zhruba 380 kilometry upravených 
tras? Už od informačního centra v našich lázních můžete 
objevovat krásy jesenické zimní přírody a dojet až k 
vyhlášenému Lesnímu baru. Já si alespoň jednou týdně 
nenechám ujít návštěvu horské chaty na Paprsku. Z 
nedalekého Petříkova na jedinečné domácí borůvkové 
knedle je to zhruba sedm kilometrů. A ty báječné okruhy! 
Posuďte sami: Pohádka, Pralinka nebo přímo po česko-
polské hranici Malý Šengen a Velký Šengen.
Nemůžu se dočkat ani výletů na sněžnicích někam na 
Šerák nebo do Rychlebských hor, na psí spřežení, které 
bude rejdit po okolí Priessnitzových lázní, na zimní 
nordic walking po pramenech na Studničním vrchu, na 
bruslení pod širým nebem na lázeňském kluzišti…

Naši milí čtenáři, jesenická zima může být drsná, ale je 
rozhodně krásná. A nejen to. Samotný Priessnitz prý 
několikrát prohlásil, že lidi neléčí on, ale tento kraj a vše, 
co k němu patří. Pokud tyto řádky čtete v našich lázních, 
snad mi dáte rovnou za pravdu. Pokud je čtete u šálku 
dobré kávy v teple vašich domovů, přijeďte jesenickou 
kouzelnou zimu také poznat. Slibujeme, že si ji u nás, v 
Priessnitzových léčebných lázních, užijete. 

Báječné zimní dny vám přeje Věra Janků

DOPISY NAŠICH 
KLIENTŮ

Vážení,
byli jsme s manželkou v lázeňském domě Priessnitz v 
termínu 25. až 29. března 2013. Měli jsme každý 
objednáno asi šest procedur a na místě jsme si sjednali 
další. Též jsme si prodloužili pobyt právě o zmiňovaný 
pátek 29. března.
Je třeba uvést, že jsme byli velice spokojeni s veškerou 
péčí, jež nám velice odborně zdatný, ochotný a příjemný 
personál poskytoval. Toto vše myslím tak, že k nám byli 
všichni milí a vstřícní už od samého příjezdu na 
parkoviště, děvčata na recepci (i při prodloužení 
pobytu), další na prodeji procedur, v jídelně, v občer-
stvení v hlavní hale, též všechny pokojské, uklízečky a 
nevím, kdo ještě… nerad bych na někoho zapomněl.
Když už jsem se zmínil o jídelně, nesmím opomenout 
pochválit též skvělou a širokou nabídku jídel, kde si 
určitě musel vybrat i ten nejrozmazlenější "mazánek." 
Přitom vše bylo v nejlepší kvalitě a ještě vždy s odbornou 
radou, pokud si kdokoli nevěděl rady, co si z tolika 
dobrot vybrat. Zdravotní personál měl velice milý 
přístup, vysokou odbornost a bylo vidět, a celým tělem 
cítit, že to nedělají jen jako zaměstnání, ale poslání, 
službu bližnímu svému. Umím hodně činností ocenit, 
protož jsem jich hodně sám dělal, nebo aspoň z blízka 
viděl, navíc jsem muzikant, takže mám obejito spoustu 
podniků různých úrovní. 
Též bylo moc pěkné vystoupení ZUŠ Jeseník, myslím, 
že potěšilo všechny. Navíc nám přálo počasí a okolní 
krajina s nádherným čistým vzduchem… no prostě a 
jednoduše "značka ideál," i když v okolí bylo ještě dost 
sněhu. Přesto já nikdy nevydržím a nadvakrát jsem si 
obešel většinu pramenů, více jsem chodit nemohl, 
nestihl bych to mezi procedurami. Mám samozřejmě po 
čtyřiceti letech práce již dost neduhů, takže bych takto 
potřeboval jezdit častěji a na delší pobyty, bohužel náš 
stát tomu nepřeje. 
Zkrátka Vám tam vše funguje jako dobře sehraný 
orchestr, který hraje moc pěknou muziku. Proto bych 
Vás chtěl požádat, abyste s tímto pokladem zacházeli 
velice obezřetně tak, aby se zachoval v této kvalitě.
Byli jsme takto na čtyři dny před dvěma lety v lázeňském 
domě Bezruč a též jsme byli velice spokojeni, takže jsem 
Vám napsat musel. Ještě jednou velice děkujeme.

Se srdečným pozdravem Váš věrný návštěvník. 
Ing. Jiří Pultar, Jaroměř

Rozhodli jste se příchod roku strávit v Priessnitzových léčebných lázních? Nemohli jste se rozhodnout lépe! Čekají vás dny plné hudebních, tanečních, 
pohádkových, divadelních i gurmánských zážitků.

Novelizace vyhlášky, tzv. Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, vešla v účinnost v říjnu roku 2012. 
Uplynulý rok jasně ukázal, že nejen lázeňským zařízením, ale také jejich klientům přinesla mnohá nepříjemná omezení lázeňské péče. Rok 2014 naštěstí 
bude pro české lázeňství, které je ve své komplexnosti ve světě něčím jedinečným, přívětivější. 

VÁNOČNÍ POBYT

2014
Při závazné rezervaci Vánočního pobytu 

do 30. 4. 2014 
SLEVA 15 % + kosmetický balíček jako dárek!

vánoční trhy, zdobení vánočního stromu, štědrovečerní večeře,
kluziště, adventní koncert, tradice a zvyky, vánoční punčové odpoledne,

vánoční mše, štěpánská zábava, filmové pohádkové odpoledne

SILVESTROVSKÝ
POBYT 2014

taneční večery, revival night, koncerty, chvíle pro dámy,
chvíle pro pány, filmová noc, punčové odpoledne,

divadelní představení, diskotéky na ledě, silvestrovský večer

Při závazné rezervaci Silvestrovského pobytu 
do 30. 4. 2014 

SLEVA 15 % + kosmetický balíček jako dárek!

PF 2014

Muzikant Milan Drobný

Balneopark Vincenze Priessnitze
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JAK TO VŠECHNO FUNGUJE?

NIC SE NESMÍ PŘEHÁNĚT

JAKÁ PŘÁNÍ VÁM MŮŽEME PŘI 
ČASOVÁNÍ VAŠICH PROCEDUR 

SPLNIT?

ošetřovnu, kde si jej klient vyzvedne a může se již těšit ním přáním. Mnozí z klientů vítají procedury po snídani, 
na svou první proceduru. Časováním projde téměř každý jiní již mají svého oblíbeného maséra či masérku. Pokud 

Harmonogram procedur je sestavován na základě klient našich lázní, ať jsou to dospělí nebo děti na pobytu hosté přijíždí na pobyt s partnerem, snažíme se vyhovět i 
určitých pravidel. Některé z procedur totiž může hrazeným zdravotní pojišťovnou, ambulantní klienti či přáním společného načasování vybraných procedur.
předepsat jen lékař. Ten tak učiní při vstupní konzultaci a hosté, kteří spojí návštěvu lázní s vyzkoušením příjemné 
dle aktuálního zdravotního stavu klienta vybere vhodné procedury.
procedury.Seznam těchto procedur spolu s případnými 

Denní počet procedur by měl být po celou dobu pobytu požadavky klienta pracovnice časování procedur 
přiměřeně vyvážený, rozhoduje i provoz a kapacita postupně zpracovávají a vkládají do lázeňského 
jednotlivých procedur. Jak zní základní pravidlo? Denně informačního systému. Procedury se časují automaticky 
by měla proběhnout jedna velká vodní procedura ve speciálním rezervačním programu, ručně je však 
(koupel, skotský střik či pololázeň) a jedna masážní třeba zohledňit případné požadavky klientů, přechod do Na oddělení časování procedur se vám v Priessnitzových technika. K nim se pak přiřazují malé procedury, mezi jiných budov a samozřejmě stravu. Po kontrole načaso- léčebných lázních věnuje tým odborného zdravotnické- něž řadíme inhalace, skupinové cvičení, parafínové vání procedur se konečný rozpis odesílá na příslušnou ho personálu, který se snaží vyhovět i vašim individuál- zábaly nebo relaxaci v lázeňském bazénu. 
Kromě léčebných procedur si klient může zakoupit a 
vyzkoušet tzv. wellness procedury. Ovšem také u těchto 
wellness procedur by mělo platit základní pravidlo
- jedna koupel, jedna masáž. Klientovi rády poradíme a 
doporučíme i procedury, které v jiných lázních nemají. 
Unikátní procedurou, kterou se mohou chlubit jen 
Priessnitzovy léčebné lázně, je například sloupková 
korekční a plovoucí technika. Všechny procedury v 
našich lázních slouží k celkové pohodě, relaxaci a ke 
zdraví mysli a těla. Pokud se tento relax spojí s vydaře-
ným počasím v našich bezkonkurenčních horách, je to ta 
nejlepší kombinace pro znovuobnovení sil a pozitivní 
energie.

Snad jsem vám alespoň trošku přiblížila naši práci. 
Pokud si tedy budete chtít některou z našich lázeňských 
procedur vyzkoušet, neváhejte nás navštívit, rády vás 
načasujeme!

Monika Kirakovjanová 
vedoucí oddělení časování procedur

ve slévárně, všechny z doporučených procedur. Nemohu skými pobyty nabízíme také lázeňské pobyty a je jedině 
opomenout také jejich dokonalé a bezproblémové dobře, že mezi nimi figurují Priessnitzovy léčebné lázně 
časování, které jsem si mohl případně upravit dle dalších s jejich tradicí hydroterapie a léčebného klimatu.
mých aktivit. Abych se však vrátil k otázce, kvituji 

Vidíte nějaký specifický přínos právě ve spolupráci s 
masáže, perličkové koupele, ale i tradiční Priessnitzovy 

našimi lázněmi?
procedury.

Devízou naší nabídky lázeňských pobytů je jednoznačně 
Začíná nám zima, podíval jste se přesto do okolí lázní nejen jejich rekreační a relaxační funkce, ale také funkce 
a Jeseníku? léčebná. V lázních máte možnost své případné počáteční 
Ano, ovšem. Okolí lázní má opravdu co nabídnout. zdravotní potíže začít řešit systematicky a třeba si rady 
Prošel jsem si zdejší lázeňské stezky, na kterých jsem se odborníků přenést i do běžného života. Nehledě na to, že 
dozvěděl něco z historie zdejších pramenů, navštívil práce v kovoprůmyslu je velice náročná, zatěžující celé 
jsem Jeseník, byl jsem se podívat ve Velkých Losinách. tělo. Priessnitzovy lázně platí za tradiční a velmi kvalitní 
Také mě překvapila pestrá a kvalitní kulturní nabídka zařízení, které dbá na odbornost. Když se k lázeňským 
lázní. procedurám přidá zdejší jedinečné klimatické prostředí, 

vstřícný a ochotný personál, není snad jiné volby. Jsem 
Těší nás, že si pobyt v Priessnitzových lázních 

proto rád, že to není jen názor odborů, ale i některých 
užíváte, ale je pravda, že zde nejste náhodou…

zaměstnavatelů. Svět je malý a plný náhod. Potkal jsem 
Je pravda, že pracovní vytížení mi příliš nedovoluje zde kolegy odboráře z ostravských Vítkovic, kteří zde 

Pane Endlichere, jste v Priessnitzových lázních objevovat všechny krásy naší vlasti. Proto jsem rád, že byli na rehabilitačním léčebném pobytu od zaměstnava-
poprvé? Upoutalo Vás něco hned při příjezdu? jsem si udělal prostor navštívit zdejší kraj. A opravdu to tele.

není náhoda. S vašimi lázněmi jsme jednali o dlouhodo-Při cestě do Priessnitzových lázní musí každého Doporučil byste i svým kolegům z řad jiných odborů bější spolupráci týkající se zvýhodněných rekreačních jednoznačně, pokud tedy nepřijíždí za nevlídného lázeňský pobyt v Jeseníku?pobytů pro naše členy a jejich rodinné příslušníky. počasí, upoutat výhledy do krajiny. Pohledy na hřebeny 
Nemám rád „nakupování zajíce v pytli,“ proto jsem se Pobyt v Priessnitzových léčebných lázních bych určitě Jeseníků od hlavního sanatoria Priessnitz vás nenechají 
chtěl s vašimi službami seznámit osobně. A jak už jsem doporučil, a to nejen profesím náročným fyzicky, ale i na pochybách, že jste se dostali skutečně do lázní mezi 
naznačil na začátku, jsem zde velice spokojen. mentálně. Zdejší procedury, klima i okolní příroda jsou horami. Další, pro mě důležitý dojem z místa, které 

opravdu jedinečné, a to říkám přímo z mé vlastní navštívím, vždy získám po prvním setkání s personálem. V čem tedy spočívá spolupráce mezi OS KOVO a 
zkušenosti. Doufám, že v příštím roce najdu alespoň Zde na sanatoriu Priessnitz mne milý a vlídný přístup Priessnitzovými léčebnými lázněmi?
týden čas a opět přijedu.  Doufám, že se mi to podaří v recepčních přesvědčil o tom, že bych se mohl v lázních Odborový svaz KOVO nabízí našim členům i jejich 
době, kdy bude vše zelené a budou fungovat i tzv. cítit dobře. A nemýlil jsem se, nakonec se tu cítím rodinným příslušníkům výhodné nabídky nákupů či 
venkovní procedury.opravdu báječně. služeb, od výhodných telefonních tarifů, přes slevy do 

divadel, muzeí či kin, knihy až po zajímavé tuzemské Jistě jste vyzkoušel některé z procedur. Které byste Za rozhovor děkuje Věra Janků
pobyty a zahraniční zájezdy. Protože naši členové jsou doporučil?
roztroušeni napříč republikou, snažíme se jim rovněž v 

Uvítal jsem, vzhledem k mému dlouholetému působení rámci celé země tyto služby poskytovat.  Mezi tuzem-

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY JE POTŘEBA SI SPRÁVNĚ ROZVRHNOUT

PRIESSNITZOVY LÁZNĚ VYUŽÍVAJÍ K REKREACI TAKÉ KOVÁCI

MYSLÍME NA 
VAŠE DĚTI

PROJÍŽĎKY SE PSÍM SPŘEŽENÍM I 
ODPOLEDNE SE ZVÍŘÁTKY

BRUSLENÍ POD ŠIRÝM NEBEM

ŠKOLA LYŽOVÁNÍ

NELEKNEME SE ANI 
NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ

Priessnitzovy léčebné lázně mají řadu specifik. 
Jsou známé a oblíbené nejen pro svou výhodnou 
polohu a příhodné klimatické podmínky, ale i 
díky bohatým možnostem sportovního a 
kulturního vyžití. V tomto ohledu si na své 
přijdou nejen dospělí pacienti, ale i jejich děti.

Jednou z nejlákavějších novinek na nadcházející 
zimní sezónu se pro vás a vaše děti mohou stát 
projížďky se psím spřežením. Ty se budou konat v 
daných únorových a březnových termínech 
(sledujte naše běžná informační místa). Psí spřeže-
ní vaše děti povozí po lázeňském hřišti a příjemný 
zážitek umocní možnost pohladit si pejsky a odnést 
si fotografii na památku.

Další novinkou pro letošní rok budou Odpoledne se 
zvířátky, konající se každé úterní odpoledne. Vypravíme 
se s vašimi dětmi do světa exotických zvířátek v 
jesenické chovné stanici, kde si kromě obligátních 
křečků a rybiček mohou sáhnout na pohádkové čipman-
ky, afrického ježka, bezsrstá morčata a dokonce i na 
mývala severního. Pokud nám bude přát počasí, na scéně 
se objeví nový lázeňský expres, kterým děti povozíme 
nejen po kolonádě, ale svezeme je i do Jeseníku na 
návštěvu zvířátek. 

Samozřejmě vaše děti nepřijdou ani o pravidelně 
pořádané a léty prověřené volnočasové aktivity. Mezi 
nejoblíbenější již tradičně patří bruslení na venkovním 
umělém kluzišti. Zde mají děti možnost absolvovat 
školu bruslení. K dispozici mají perfektně upravené 
kluziště, občerstvení, půjčovnu bruslí, toaletu a 
vyhřívanou šatnu. Běžné bruslení dětem zpříjemňujeme 
diskotékami na ledě nebo maškarádami. Při těchto 
akcích každé dítko dostane sladkou odměnu. 

Jsme na horách, a tak děti čekají i běžné zimní radován-
ky. Budeme s nimi stavět sněhuláky či různá zvířátka ze 
sněhu, závodit na bobech či lopatkách (možnost 
zapůjčení zimního vybavení v provozní době na 
lázeňském kluzišti). Ale co by to bylo za zimu bez lyží? 
Pro menší děti máme připravenu školu lyžování na 
svahu nad vojenskou ozdravovnou, pro ty starší 
nabízíme cenově zvýhodněné permanentky do vybra-
ných lyžařských areálů v Jeseníkách. 

Ve videokavárně Sofie pořádáme pravidelná promítání 
filmů pro děti. Kromě promítání se mohou děti těšit i na 
čtvrteční Pohádková odpoledne konaná dvakrát do 
měsíce. U dětí se snažíme rozvíjet kreativitu, proto pro 
ně připravujeme výtvarné akce, kde si mohou malovat na 
hrníčky nebo trička a odnést si je domů. Příjemným 
útočištěm se jim může stát jedna z našich nově vybave-
ných heren přímo v lázeňských domech. Najdou zde 
nepřeberné množství hraček, stavebnic, společenských 
her, máme zde i skluzavku a bazének s balónky.  V 
našich lázních se prostě vaše děti nudit nebudou, my 
myslíme na vaše děti! Protože smích na tvářích rodičů i 
jejich dětí je pro nás největší odměnou. 

Lenka Procházková
animátorka volného času

Léčebné i wellness procedury, které v rámci pobytů v Priessnitzových léčebných lázních absolvujete, je třeba časově uspořádat jak mezi sebou, tak 
vzhledem k dalším aktivitám, kterým se u nás během vašeho pobytu věnujete. Tuto důležitou funkci dokonalého zpracování lázeňského harmonogramu pro 
vás zajišťuje pracoviště časování procedur. Na tomto místě bychom vám, naši milí čtenáři a hosté, chtěli toto oddělení představit.

Odborový svaz KOVO je jedním z nejsilnějších svazů v České republice. V současnosti sdružuje více jak 130 tisíc členů.  Jeho úkoly jsou jasné. Jako ostatní 
odbory v ostatních odvětvích se OS KOVO snaží prosazovat zájmy zaměstnanců v kovoprůmyslu. S místopředsedou Odborového svazu KOVO, panem 
Jaromírem Endlicherem, jsem si nejen o kovoprůmyslu povídala na začátku prosince v našich lázních.

Perličková koupel

 Jaromír Endlicher

Magický podzimní Jižní svah

Zábava na ledě

Lyžování s dětmi
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VE SKLEPĚ MĚL UMÍSTĚNU 
VELKOU DŘEVĚNOU VANU

PERLIČKA NA ZÁVĚR

o povolení přístavby patra. Ke zvýšení ubytovacích stálou expozici věnovanou jeho osobnosti a jesenickému 
kapacit došlo pravděpodobně v roce 1838. Týž rok však lázeňství. Návštěvu rodného domku pak nezapomeňte 
Priessnitz nezůstal jen u zvelebování svého domku, ale završit posezením v nekuřácké a trošku netradiční 
začal stavět již zmiňovaný lázeňský dům Hrad. kavárně - cukrárně - baru CAFÉ PRIESSNITZ. A až Rodný dům? Pravda, původní dřevěný dům, ve kterém 
Zpět však k rodnému domu. V podobě, jakou dostal v budete domkem procházet, všimněte si dochované se 4. října 1799 narodil, už u nás opravdu nenajdete. 
roce 1838, se nám, až na malé úpravy, zachoval dodnes. valené a křížové klenby!  Původní jsou také trámové Museli byste se v čase vrátit nejpozději do roku 1822, 
Jeho architektura vychází z mladší formy jesenického stropy, po kamenném schodišti chodil ještě Priessnitz!kdy ho mladý Vincenz se souhlasem svého otce zboural. 
lidového domu, která si zachovala mimo jiné původní Na jeho místě nechal postavit přízemní zděný dům s 
dispozici usedlosti. Kdy začal dům sloužit jako obytný, podsklepením. V domě bydlela Priessnitzova rodina, ale 
nevíme, podle nedatovaného sčítání obyvatel kolem ubytovával v něm i své první hosty. Ve sklepě měl 

V Priessnitzových lázních se nachází rodný dům jejich roku 1890 v něm prý byly dva byty. Později v domku umístěnu velkou dřevěnou vanu, do které přitékala 
zakladatele. Podle historických análů zemřel v bytě v bydlela Priessnitzova vnučka Zdenka Friedrichová-pramenitá voda. Jistě, blahodárný vliv hydroterapie na 
lázeňském domě Hrad. Na lázeňské kolonádě od roku Ripperová. Se svým mužem Johanem byla velkou organismus využívali už starověcí Egypťané, Peršané, 
1853 stojí hrobka, v níž je pochován se svou ženou Sofií propagátorkou vodoléčby Priessnitzova typu. V bytě Řekové a Římané, středověk však na vodoléčbu 
a dcerou Karolínou. Priessnitzovy léčebné lázně jsou tak dokonce zřídila rodinné muzeum věnované osobnosti zapomněl. Představte si, tento prostý dům na stráni se tak 
jedinými lázněmi u nás, v jejichž areálu můžete navštívit jejího dědečka.stal prvním moderním vodoléčebným ústavem světa!
rodný dům i místo posledního odpočinku jejich 

Co můžete v rodném domku najít dnes? Při příležitosti Příliv lázeňských hostů postupně přibýval. Hlavně díky zakladatele.
oslav dvousetletého výročí Priessnitzova narození bylo oficiálnímu přiznání léčivých účinků z vídeňského 
v domku muzeum obnoveno. Navštívit tak můžete dvora. Proto v roce 1837 Priessnitz místní úřady požádal (vj)

ODTUD MÁTE ZASNĚŽENÉ 
JESENÍKY JAKO NA DLANI

NAŠE LÁZEŇSKÉ DOMY
Rodný dům Vincenze Priessnitze

Geopark není žádné oplocené území, kam smí jenom 
vědci. Je to volně přístupná krajina, na kterou jsou místní 
lidé hrdí. Geoparky mají obecně formu dobrovolné 
dohody a jsou přínosem pro krajinu i přírodu. Na jeho 
území se zpravidla nachází řada vzácných lokalit s 
mimořádným významem a jeho smyslem existence je 
propagovat jeho jedinečné geologické hodnoty. 
Upozorňuje ale i na přírodní a kulturní nebo historické 
hodnoty, které s geologickými fenomény v daném místě 
souvisí.
Zamýšlené území jesenického geoparku se táhne od jihu 
od Budišova nad Budišovkou přes masiv Nízkého a 
Hrubého Jeseníku až po Rychlebské hory na severu. Z 
této elipsy na západě vybíhá Staroměstsko a Králický 
Sněžník, do geoparku je také začleněna Zábřežská a 
Hanušovická vrchovina. Na východě chtějí do geoparku 
jeho tvůrci začlenit Krnovsko a Osoblažsko.
Na vzniku Geoparku Jeseníky se podílí místní akční 
skupiny, které sdružují obce, podnikatele a neziskové 
organizace. K nim se přidaly Sdružení cestovního ruchu 
Jeseníky a Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
Jeseníky. Nachází se na území 3 krajů a 204 obcí. Jeho 
rozloha činí 4 264 km2.
Více informací o Geoparku Jeseníky naleznete na 
http://www.geoparkjeseniky.cz/

(vj)

Najdou se v jesenických horách ještě poklady? Jak 
dlouhá cesta vedla od pastičky na myši k drátovanému 
náhrdelníku? Co má společného vitrážové okno s 
cínovaným šperkem? Od kamínku ke šperku vás 
provede netradiční výstava, v níž se kombinuje výtvarné 
umění s poklady neživé přírody a s řemeslnou dovednos-
tí kameníků a brusičů minerálů. Nahlédnete do kamenic-
ké dílny, do dílny brusiče, v dílničkách šperkařů se 
dozvíte, jak vzniká náhrdelník nebo přívěsek. Představí-
me vám práce čtrnácti výtvarníků z České republiky, v 
nichž byly použity běžné minerály a horniny z Jesenicka. 
Součástí výstavy budou krátké filmy o zpracování 
kamenů a vytváření šperků. Výstavu Poklady jesenic-
kých hor v netradičním šperku můžete navštívit ve 
Vlastivědném muzeu Jesenicka od 14. 1. 2014 do 15. 3. 

2014. Některé výtvarné techniky si budete moci i sami 
vyzkoušet na pravidelných workshopech. 
V rámci vernisáže, která proběhne 14. 1. od 18:00 hodin, 
vystoupí známá česká písničkářka, kytaristka a sklada-
telka Dagmar Voňková, která se proslavila především 
díky své vynikající technice hry na kytaru plné experi-
mentů. Otevírací doba muzea: úterý – neděle 9 – 17 
hodin.

RNDr. Viera Večeřová, kurátorka výstavy

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.

Dominantou a chloubou nejen areálu jesenických Centrální věžička už v minulosti byla přístupna veřej-
Priessnitzových léčebných lázní, ale celého okolí je nosti, ale poté se více jak na desetiletí návštěvníkům 
budova jejich hlavního sanatoria Priessnitz. Z hotelu uzavřela. Od října opět vítá všechny, kteří chtějí mít 
připomínajícího spíše rozlehlé barokní zámky se hostům Pradědovu říši alespoň na chvíli jako na dlani. Věžička je 
naskýtá opravdu exkluzivní výhled na hřebeny celého otevřena po celý rok. Více informací o otevírací době se 
Hrubého Jeseníku. Nyní krásy zimních Jeseníků můžete dozvíte na recepci sanatoria Priessnitz, tel.: 584 491 114, 
nově obdivovat z jeho střešní věžičky. e-mail: infocentrum@priessnitz.cz.

Minulý díl o našich lázeňských domech vám představil příběh výstavby vůbec prvního lázeňského domu na Gräfenberku, jehož prostory a velikost 
současníky uváděly v údiv. Na Hradě, jak se dodnes budově říká, sám Priessnitz také zemřel. Tentokrát bychom vám rádi představili místo, kde zakladatel 
světové vodoléčby naopak světlo světa poprvé spatřil. Jeho rodný dům.

Jesenický region se může chlubit jeskyněmi s 
krasovými útvary, vyhaslými sopkami, 
pozůstatky činnosti ledovců nebo štolami, ve 
kterých se kdysi těžilo zlato. Nachází se zde řada 
geologicky zajímavých míst, které by mohly 
přilákat turisty. Geologickou jedinečnost našich 
hor chce proto široké veřejnosti prezentovat 
Geopark Jeseníky.

TIP NA VÝLET 
V Jeseníkách 

vzniká geopark

Šperky? I v nich 
můžete objevit 
geologickou 

jedinečnost našich hor 

Rodný dům Vincenze Priessnitze v dnešní době

Rodný dům v minulosti

Podzimní pohled z vyhlídky na hřeben Hrubého Jeseníku

Šperk z jesenických pokladů



Lázenské  prameny strana 5událo se

Řešené území zahrnuje lesní promenádu, tzv. kolonádu, kácení, a to přestárlých, nemocných a nebezpečných Hodnotným bylo především  navozování pocitu kulturní 
dále vnitřní parkovou část vymezenou promenádním stromů. Přestože snahou návrhu bylo především posílit krajiny tak typické pro Jeseníky, v úžasných výhledech 
okruhem a některé části pod promenádou. Předmětem výsadby keřů a tím nabídnout návštěvníkům kvetoucí do Priessnitzových lázní a na hlavní hřeben Hrubého 
projektu je revitalizace zeleně, tedy obnova kompozice, kompozice, ukázalo se, že je nutné provést rozsáhlou Jeseníku. To podtrhávalo romantické vnímání krajiny, 
provedení pěstebních opatření na stávajících stromech a výsadbu stromů jako náhradu za stromy kácené. jak bylo pro tehdejší dobu typické. Dnes je všechno 
nová výsadba. Výsadby mladých stromů jsou voleny tak, aby v ukryto hustými, náletovými porosty, se kterými je nutno 

budoucnu převzaly základní kompoziční principy a pracovat, a výhledy kdysi tak charakteristické, které 
podržely stávající charakter i pro budoucnost. byly významným prvkem „genia loci,“ pozvolna znovu 
Nejvýznamnějším zásahem je obnova aleje kolem horní obnovit.Alej je krásná a malebná, ale jednotlivé stromy jsou 
okružní trasy, která je v současné době dožilá. Alej bude Porosty jsou převážně mladé, stromy jsou díky hustému staré, se statickými poruchami. To dokazují průzkumy, 
nahrazena v celém svém úseku. zápoji vytáhlé a vysoko vyvětvené, ale obecně lze říci, že které byly provedeny na počátku projektu. Alej je možno 
U části ostatních stromů bude provedeno ošetření při vhodných zásazích jsou porosty perspektivní a rozdělit na tři pomyslné části - dva přímé úseky působící 
různými způsoby řezů a vazbami korun, které napomá- využitelné pro novou kompozici. Vzhledem k významu svou délkou průhledu a řazením jednotlivých stromů a 
hají stabilitě korun i celého stromu. Vedle výsadby místa - v bezprostřední blízkosti hlavní promenádní aleje úsek, který je mezi těmito přímkami. Třetí část aleje je 
stromů je důležitou součástí návrhu doplnění a rozšíření (kolonády) a umístění mezi ní a centrem lázní - je oblouková, kde člověk přestane vnímat její celek a 
keřového patra, které sestává nejen z keřů listnatých a navržena úprava porostu s uvolněním průhledů. Jeden z soustředí se spíše na stromy jako jednotlivce a výhledy 
jehličnatých, ale i z azalek a rododendronů. průhledů je veden na hřeben Hrubého Jeseníku, do krajiny. Shodou okolností jsou v této části, jak říká 

konkrétně na vrchol Šeráku, druhý potom na centrum detailní dendrologický průzkum, stromy nejvíce 
lázní. Tyto průhledy jsou otevřeny z míst v blízkosti postižené. Ve vybraném úseku je navržena kompletní 
altánu, ale budou částečně pozorovatelné i z dalších částí oboustranná obnova aleje vysazením osmdesáti devíti 
trasy na kolonádě. vzrostlými lipami (Tilia platyphyllos). Porosty pod kolonádou jsou jedním z typických míst, 

které v průběhu času zarostly zelení natolik, že vymazaly 
tak charakteristické působení remízů, obklopujících v 

Celá řešená plocha bude přechodem mezi klasickou Tato část parku leží uvnitř hlavní aleje, která začíná i minulosti nejen lázně, ale utvářející charakter celé 
(anglickou) parkovou úpravou uvnitř kolonády a končí Českým památníkem a je tvořena vrcholem kopce, krajiny Jeseníků. Ještě v době po druhé světové válce 
krajinou luk a remízů v okolí. Porost samotný se uvolní a dříve zvaným „Koppa.“ Kopec byl původně spíše byly v tomto prostoru louky s remízy, později zde došlo 
bude průhledný. V podrostu se uplatní výsadby keřů a vyhlídkou do široké krajiny a v dobách Priessnitzových částečně k zalesnění, částečně vysemenění okolních 
stromů v liniích v duchu remízů, tolik typických pro jste z něj mohli přehlédnout hlavní hřeben Jeseníků, stromů. Pozůstatky alejí javorů a lip podél cesty ke 
zdejší krajinu. Budou také podobně založeny s využitím dívat se do polských rovin, pozorovat lázeňské domy Křížku jsou ve fragmentech zachovány dodnes.

nebo cestu vedoucí do Frývaldova (Jeseníku), a to 
materiálu získaného při čištění ploch pro založení všechno už z úrovně hlavní aleje. Dnes není vidět skoro 
podrostového trávníku a stanou se tak zároveň novým nikam a návštěvník jde z velké části porostem, kde 
biotopem pro drobné plazy, hmyz, pavouky a další narazí pouze na fragmentární, rozpačité a nevýrazné 
organismy.  Dojde k probírce stromového patra tak, aby průhledy.
se porost naředil směrem od uvolněných průhledů. V Plocha parku by se z hlediska orientace ke světovým 
části mezi oběma průhledy dojde k dosadbám dlouhově-stranám dala rozčlenit na část jižní a severní, které se 
kých dřevin, které v budoucnu částečně nahradí dost významně liší svými klimatickými podmínkami. 
krátkověké břízy, které zde dominují. Část jižní byla v průběhu historie vždy více využívána. 
Druhové složení vychází z přirozené skladby, ale je Je totiž natočena ke slunci, je daleko teplejší, chráněna 
pestřejší a obohacené i o několik druhů nepůvodních, před severními větry z polských rovin. Pobyt je zde 
které rozvinou estetické vlastnosti výsadeb - obohatí příjemnější a nejspíš proto jsou právě v této části 
efekt o kvetení a zajímavé podzimní zbarvení.umístěny všechny prvky drobné architektury - pomníky, 

altány, mauzoleum, busta Priessnitze, lavičky. Dnes je Fakta o revitalizaci lázeňské kolonády:
plocha zeleně hustější, remízy prorostlejší, náletové Zahájení realizace - leden 2014
dřeviny zabraly volné plochy. Konec realizace - červenec 2014
Strana severní je z pohledu drobné architektury i sezení Projektant - Ateliér Bonmot, spol. s r.o. Olomouc
daleko chudší a procházející návštěvník ji bere už jen Zhotovitel - Petr Vykrut - Zahradní služby
jako cestu zpět k Priessnitzovu sanatoriu. Na trase už 

Projekt bude spolufinancován z veřejných finančních zdánlivě není nic, kde by se člověk zastavil. Louka 
výdajů Evropské unie - Evropským fondem pro ustoupila z větší části stromům, které se za čas propojily 
regionální rozvoj a Státním fondem Životního prostředí a tvoří prakticky ucelený porost. Jaro a podzim bývá v 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.této části daleko chladnější, větrnější, drsnější.

Tyto důvody směřují obnovu středové části parku ke Ing. Miroslava Kalinová

VÝSADBA OSMDESÁTI DEVÍTI LIP

NOVÉ VÝHLEDY K ŠERÁKU 
I K LÁZNÍM

LOUKY PLNÉ KVĚTŮÚPRAVY VNITŘNÍ PARKOVÉ ČÁSTI

POKRAČUJEME V REVITALIZACI LÁZEŇSKÉHO AREÁLU

VLÁČKEM LÁZEŇÁČKEM 
SE SVEZETE NEJEN PO LÁZNÍCH

ZÍSKALI JSME PRESTIŽNÍ 
ZNAČKU JESENÍKY originální produkt®

Priessnitzovy léčebné lázně do další letní sezony mezi městem a lázněmi, ale nejen to. Chtěli bychom 
vstupují s lázeňským vláčkem, který budou také ve své organizovat výlety do blízkého okolí, jako na Čertovy 
režii provozovat. První zahoukání a pomyslný obláček kameny, do Adrenalin Parku Jeseníky v nedaleké České 
páry se nad jesenickými lázněmi vznesl už 19. října Vsi nebo na oblíbený Lesní bar. Rádi bychom, aby se 
2013, kdy byl vláček slavnostně pokřtěn. Lázeňáček, účastnil i akcí Olomouckého kraje a třeba i veletrhů.
který své jméno získal díky fanouškům na Facebooku, se Těšte se i vy už nyní na další lázeňskou sezonu a 
stal během chvilky oblíbenou atrakcí nejen dětí, které vyhlídkové jízdy VLÁČKEM LÁŽEŇÁČKEM!
provezl po lázeňské promenádě, kolonádě, Balneopar-
ku, Jižním svahu a dokonce je zavezl z lázní do Jeseníku. Lucie Gavlasová
Také do budoucna s ním máme velké plány. Návštěvní- Lázeňské informační centrum
kům chceme v hlavní sezoně nabízet vyhlídkové jízdy 

Od sklonku loňského roku se můžeme chlubit certifikací PRIESSNITZOVA POLOLÁZEŇ DVOUFÁZOVÁ
JESENÍKY originální produkt®, která obecně garantuje 
zejména místní původ výrobku, služby nebo zážitku, PRIESSNITZOVA POLOLÁZEŇ JEDNOFÁZOVÁ
jejich vazbu na region Jeseníků, kvalitu a šetrnost k 
životnímu prostředí. Členové certifikační komise bez PRIESSNITZOVA POHYBOVÁ TERAPIE
výhrad a pochyb označení JESENÍKY originální 
produkt® - ZÁŽITEK na konci října udělili našim PRIESSNITZŮV ZÁBAL
unikátním procedurám. Značku originality tak nesou 
čtyři tradiční procedury Vincenze Priessnitze: Lucie Gavlasová

Lázeňské informační centrum

Priessnitzovy léčebné lázně a.s. mají vláček zapůjčený od Společnosti Vincenze Priessnitze, o.s., která 
vláček pořídila za finančního přispění Olomouckého  kraje.

Priessnitz prý několikrát prohlásil, že lidi neléčí on, ale tento kraj a vše, co k němu patří. Jedinečnou devizou Priessnitzových léčebných lázní je vskutku jejich zasazení do horské krajiny na hranici Rychleb a 
Jeseníků, jejich pramenitá horská voda a klima. Je samozřejmostí se tedy starat o místo, bez něhož by pravděpodobně Priessnitzův odkaz nebyl ničím.  Priessnitzovy léčebné lázně se proto dlouhodobě, společně 
se Společností Vincenze Priessnitze, snaží zachovávat také zdejší krajinotvorné prvky. V posledních letech byl vybudován unikátní venkovní Balneopark, byl revitalizován Park Vincenze Priessnitze, lázeňská 
promenáda, bylo vybudováno venkovní inhalatorium. V letošním roce chystáme revitalizaci další naší chlouby – lázeňské kolonády.

Vláček “Lázeňáček” láká hlavně dětské návštěvníky

Priessnitzova pololázeň

Vzrostlé stromy na kolonádě
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OCHUTNÁVKA NADCHÁZEJÍCÍ 

8. - 12. 1. 2014
56. česko-slovenská 

psychofarmakologická konference 
celonárodní setkání psychiatrů, fyziologů, 

farmakologů a dalších specialistů

1. 3. 2014
XX. reprezentační ples města Jeseníku 
a Priessnitzových léčebných lázní a.s.

30. 4. 2014
Pálení jesenických čarodějnic 

tradiční bujaré oslavy příchodu jara

15. 1. 2014
O Priessnitzův dortík 2014 

10. ročník mezinárodní juniorské cukrářské soutěže

22. 3. 2014
Mezinárodní den vody 

oslavy Světového dne vody 
v 1. vodoléčebném ústavu světa

16. - 18. 5. 2014
Zahájení lázeňské sezony 

slavnostní zahájení sezony

15. 2. 2014
Ples Hotelové školy Vincenze Priessnitze 

a Priessnitzových léčebných lázní a.s.

19. - 21. 4. 2014
Lázeňské Velikonoce 

nejvýznamnější křesťanské svátky v lázních

30. 5. - 1. 6. 2014
Závod míru 2014 

znovuobnovený prestižní cyklistický závod
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1. 6. 2014
Den dětí 

v Priessnitzových léčebných lázních 
celodenní zábava, soutěže, koncerty

31. 8. 2014
Den zdraví, aneb prázdniny nekončí 

tradiční ukončení léta soutěžemi, pohybem a zábavou

5. 9. 2014
Den bezpečnosti 

tradiční představení policie a záchranných složek

červenec -  srpen 2014
Promenádní koncerty 

v Priessnitzových lázních 
tradiční víkendová setkání s hudbou

28. - 29. 9. 2014
XIX. ročník Svatováclavského setkání 

semináře, expozice, koncerty

22. - 3. 1. 2014
Vánoční a silvestrovské pobyty v lázních

červenec -  srpen 2014
Česko-polské toulky 

letní poznávání jesenického příhraničí

14. - 19. 10. 2014
Týden Vincenze Priessnitze 

tradiční oslavy narození zakladatele moderní vodoléčby,
balneologická Konference Vincenze Priessnitze 

Těšit se také můžete na:
zajímavý program v rámci 

Roku lázeňské architektury 2014,
šňůru talkshow Na kus řeči,

přednášky, koncerty, divadlo...

L Á Z E Ň S K É  S E Z O N Y 2 0 1 4

ochutnávka
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UNIKÁTNÍ
VÝROBKY

VÝBORNÁ
CHUŤ

JEDINEČNÁ
RECEPTURA

ORIGINÁLNÍ
DÁRKY
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DĚTI Z OSTRAVY SI UŽÍVALY V NAŠICH LÁZNÍCH

predstavujeme

Pod vedením odborných lektorek lázní a ve spolupráci s 
Technickými službami Jeseník a.s. se děti seznamovaly s 
principy fungováním lesa. Dětem se například nabídla 
úžasná možnost vidět lesní zvířata zblízka na Jelení 
farmě v Dětřichově.  Na ploše 14 hektarů se pohybuje 
přes sto jelenů, laní a kolouchů, které děti zažily z 
bezprostřední blízkosti při odpoledním krmení.

Neméně poutavou a zábavnou formou si děti další den 
vštěpovaly důležitost třídění odpadů, na vlastní oči se 
přesvědčily, jakým způsobem se zpracovávají například 
plastové láhve. Děti se však jen nevzdělávaly, ale měly 
možnost si vychutnat spoustu zábavy. Vždyť během 
jejich pobytu napadl první letošní sníh, a tak si mohli 
vyzkoušet, jak se sjíždí Jižní svah, který tvoří skutečnou 
dominantu lázní. Radost jim určitě udělala i diskotéka, 
kterou pro ně lázně připravily.

Ne každému návštěvníkovi lázní se podaří vidět lázně a 
celé panoráma Jeseníků z ptačí perspektivy. Poslední 
den pobytu se děti mohly pokochat jedinečným zážit-
kem, kterým pro ně jistě byl výhled z nově otevřené 
vyhlídkové věžičky v lázeňském domě Priessnitz.

Věříme, že každé z dětí si odvezlo plno nezapomenutel-
ných zážitků a při každé budoucí vzpomínce na Jeseník 
si s radostí vybaví krásné chvilky strávené v 
Priessnitzových lázních.

Martin Vencálek
obchodní oddělení PLL a.s.

 
22. 1. 2014
5. 2. 2014

26. 2. 2014

Téměř tři sta dětí ze tří ostravských základních škol sev našich lázních vystřídalo v rámci ozdravných pobytů během listopadu a prosince. Co všechno u 
nás děti zažily a čemu se při odborných přírodovědných výletech a přednáškách dozvěděly?

Turistické regiony Střední Morava a Jeseníky patří téměř dvousetletou tradicí, které se mohou chlubit spolupracujeme při prezentaci kraje v České republice i 
počtem lázeňských míst, dlouhou tradicí a především statutem vůbec prvních vodoléčebných lázní světa. v zahraničí. Prezentace lázeňských center je nedílnou 
rozmanitou nabídkou léčebných a relaxačních pobytů k součástí propagačních materiálů kraje a lázeňská centra 
nejvýznamnějším lázeňským destinacím v České Také já se snažím naše lázeňské místa pravidelně jsou aktivně zapojena i do slevové karty Olomouc region 
republice. Léčivá síla v podobě přírodních pramenů navštěvovat, výjimkou nejsou ani jesenické lázně. Na Card, která umožňuje vstupy zdarma (hrady, zámky, 
nejrůznějšího složení, čisté, převážně horské ovzduší, sklonku roku 2013 jsem do nejsevernějšího cípu našeho muzea, zoo, botanická zahrada apod.) či zajímavé slevy 
klid a malebnost těchto míst přitahují každoročně tisíce kraje zavítal s celou Radou Olomouckého kraje. Tehdy v restauracích, lázních, koupalištích, sportovištích nebo 
návštěvníků. Léčí si zde dýchací cesty, pohybové ústrojí, jsem se opět přesvědčil o jedinečném odkazu jesenické- při ubytování (hotely, penziony, kempy, horské chaty).
nemoci srdce, ale například i kožní choroby, poruchy ho rodáka Vincenze Priessnitze a neobyčejném geniu 
metabolismu a štítné žlázy. Přijíždějí i za aktivním loci Priessnizových léčebných lázní. Dovolte mi na závěr, abych vás co nejsrdečněji pozval do 
odpočinkem, který je spojený s celkovou regenerací a lázní našeho kraje a popřál vám příjemný pobyt spojený 
relaxací organismu. Z výše uvedeného lze konstatovat, že v Olomouckém s relaxací a utužením zdraví. Rovněž vám při této 

kraji je velmi vysoký potenciál lázeňského cestovního příležitosti přeji úspěšný rok 2014.
Z pohledu lázeňských kapacit i počtu návštěvníků v ruchu, který se snažíme využívat i podporovat. Cestovní 
lázeňských zařízeních se řadí Olomoucký kraj v rámci ruch v Olomouckém kraji patří k prioritním oblastem, Jiří Rozbořil
České republiky na 2. místo za Karlovarský kraj. V které se zavázala Rada Olomouckého kraje ve svém hejtman Olomouckého kraje
Olomouckém kraji se nachází 6 lázeňských center.  V programovém prohlášení podporovat a rozvoj lázeňství 
jejich čele stojí bezesporu Priessnitzovy léčebné lázně s je jeho důležitou součástí. S lázeňskými subjekty úzce 

Příznivci zimních sportů by si neměli nechat ujít návštěvu středisek, údaje o běžeckých trasách a množství sněhu jsou na tobogan, skluzavky, relaxační zóna), v Bohuňovicích (sto V nadzemních garážích v centru Olomouce nebo v Uničově si 
některého z téměř čtyřiceti lyžařských středisek v Jeseníkách, infomačním portálu www.navstivtejeseniky.cz. metrů dlouhý tobogán) a v Hranicích. Krytý bazén najdou mohou děti i dospělí zajezdit na kryté motokárové dráze. 
v moravském pohoří ležícího u hranic s Polskem. Pobyt V zimě je příjemné navštívit aquaparky a kryté bazény. Velmi návštěvníci také v Přerově, České Vsi, Zábřehu nebo Zábavu pro celou rodinu nabízí indoor minigolf v obchodním 
zpříjemní noční lyžování, sjíždění svahů na člunu, projížďky v vyhledávaný je Aquapark v Olomouci (vodní atrakce, Šumperku. centru Olomouc City nebo největší bowlingové centrum na 
saních a vyjížďky na lyžích tažených koňmi. Nejmodernějším Moravě s 18 profesionálními drahami v nové obchodní galerii 
areálem je středisko v Koutech nad Desnou s první šestisedač- Šantovka. Celý rok je otevřená také Zoologická zahrada na 
kovou lanovkou v České republice. Svatém Kopečku u Olomouce s více než 400 druhy zvířat a 
Středisko nabízí nové apartmány přímo pod sjezdovkou a unikátním společným výběhem pro vlky a medvědy. 
výhodné balíčky ubytování se skipasem. V lyžařském areálu V městech Olomouckého kraje lze vybírat z desítek muzeí, 
na Červenohorském sedle se čtyřmi sjezdovkami čeká na galerií a divadel. V Olomouci by si neměli návštěvníci nechat 
lyžaře čtyřsedačková lanovka dlouhá přes jeden kilometr, ujít Arcidiecézní muzeum s obrazárnou se špičkovými 
která přepraví za hodinu až 2400 lidí. malířskými díly shromažďovanými olomouckými biskupy 
Nejvýše položenými sjezdovkami a nádhernou přírodou se od 16. století. Unikátní je Expozice času ve Šternberku, 
může pochlubit Ovčárna pod nejvyšší horou Jeseníků muzeu, jediném svého druhu v Evropě s 250 exponáty, 
Pradědem (1491 m. n. m.), kde díky zvláštnímu klimatu trvá výtvarnými díly, interaktivními programy a hrami. V 
lyžařská sezona déle než v jiných areálech. Deset sjezdovek, Olomouckém kraji je ještě mnoho dalších zajímavých míst, 
lanovku i sněžnou školku s atrakcemi nabízí rodinné středisko například manufakturní papírna ve Velkých Losinách nebo 
Kraličák. Především rodiny vyhledávají sjezdovky také ve přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně s největší vodní 
Skiareálu Ostružná. Návštěvníci Filipovic ocení nový turbínou v Evropě, kterou lze navštívit i v zimních měsících.
snowpark, dětský park a jízdu na speciálním nafukovacím Další informace na www.ok-tourism.cz.
člunu ve sněhovém korytě. Kdo touží zalyžovat si na nejdelší 
sjezdovce v České republice, dlouhé 3260 metrů, může 
zamířit do Ski centra Bonera Ramzová. 
Jeseníky nabízí také stovky udržovaných běžeckých tras v 
krásné horské přírodě. Aktuální informace z lyžařských 

LÁZEŇSTVÍ JE DŮLEŽITÝ PRVEK ROZVOJE 
CESTOVNÍHO RUCHU V OLOMOUCKÉM KRAJI

ZIMNÍ DOVOLENÁ V OLOMOUCKÉM KRAJI

Vážení čtenáři Lázeňských pramenů, cestovní ruch je významným ekonomickým, kulturním a společenským prvkem regionu, který významně ovlivňuje tvorbu hrubého domácího produktu a příjmy do 
místních rozpočtů, zvyšuje zaměstnanost a přispívá k celkovému rozvoji regionu. Výhodná geografická poloha Olomouckého kraje, bohatství kulturních, technických i historických památek, folklórní tradice, 
přírodní atraktivity, kvalitní životní prostředí a především lázeňství jsou významným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu, neboť oblast lázeňství se podstatnou měrou podílí na zvýšení atraktivnosti i 
návštěvnosti Olomouckého kraje.

Moderní lyžařské areály, nejdelší sjezdovka v České republice a stovky kilometrů upravených běžeckých tras ve čtyřiceti lyžařských střediscích čekají na návštěvníky v Olomouckém kraji. A s nimi šest 
lázeňských center a řada historických měst s unikátními památkami.

PSÍ SPŘEŽENÍ
V LÁZNÍCH

Děti z Ostravy si užívají podzimní chvíle na Jižním svahu.
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TAKÉ V JESENÍKU BUDE ROK 2014 VE ZNAMENÍ LÁZEŇSKÉ ARCHITEKTURY
Lázně Čech, Moravy a Slezska svou bohatostí a různorodostí přírodních léčivých zdrojů, léčebných metod i samotným prostředím lázní a jejich architektonickým ztvárněním jsou něčím i v Evropě a ve světě 
jedinečným. Uvědomuje si to i společnost FOIBOS prezentující významné hodnoty ze světa divadla, architektury a uměleckého skla. Pod její záštitou byl 18. prosince v Kotěrově centru architektury v Praze 
vyhlášen rok 2014 jako Rok lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska.

Pro vyhlášení Roku lázeňské architektury Čech, Moravy 
a Slezska bylo impulzem sté výročí úmrtí jednoho z 
velikánů lázeňské architektury, františkolázeňského 
architekta Gustava Wiedermanna, který je spolu se svým 
otcem Karlem autorem většiny staveb ve Františkových 
Lázních. Gustav Wiedermann potom doslova formoval 
moderní podobu lázní. Obecně má lázeňská architektura 

11. 2. 2014své kouzlo a také zvláštnosti. Mezi typicky lázeňskou 
Slavnostní zahájení Roku lázeňské architektury Čech, architekturou tak nalézáme kolonády, fontány, pítka, 
Moravy a Slezska a vernisáž výstavy Karel a Gustav lesní a parkové altány, sanatoria, léčebné domy a léčebné 
Wiedermannovi - stavitelé a tvůrci lázeňské architektury ústavy, lázeňské hotely a penziony, parkovou a lesopar-
- Františkovy Lázně.kovou úpravu...„To, jak vypadá většina dnešních lázní, 

je tedy především výsledkem dlouhodobého architekto- Březen - duben
nického vývoje, do něhož významně zasáhli vynikající Informační kampaň v tisku, rozhlasu a televizi o 
čeští i zahraniční architekti,“ doplňuje PhDr. Lenka zajímavostech lázeňské architektury, medailony a 
Jirátová ze společnosti FOIBOS, která chce architekto- příběhy tvůrců lázeňských staveb, kolonád, lázeňských 
nickou jedinečnost našich lázní veřejnosti připomenout domů, fontán, zahrad a dalších.
právě také tímto projektem.

Květen
Rok lázeňské architektury a lázeňského dědictví 

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny v lázeňských 
představí všech 37 jednotlivých lázeňských míst Čech, 

městech a místech doprovodné programy - výstavy 
Moravy a Slezska ve své bohatosti architektury, 

lázeňské architektury, komentované prohlídky, 
různorodosti léčebných zdrojů a s nimi spjaté mnoho-

architoulky po stopách tvorby významných architektů.
tvárnosti prostředí a života jednotlivých lázeňských míst 
a měst. Mezi zapojenými místy nebudou v projektu Červen - září
chybět ani Priessnitzovy léčebné lázně. Putování lázeňskými městy, typy na výlety, architoulky 

lázeňskou architekturou, pozvánky na akce a aktivity, 
pokračování výstav Slavné lázeňské stavby, Architekti a 
stavitelé našich lázní.

Říjen - 6. 10.
Celý projekt se ještě horlivě připravuje. Můžeme však Světový den architektury, tentokrát s lázeňskou 
prozradit, že jedním z odborných garantů projektu je architekturou.
olomoucký Prof. PhDr. Pavel Zatloukal, CSc., jedinečný 

Listopad - prosinechistorik umění a znalec zdejšího regionu. A to je záruka 
Ohlédnutí za Rokem lázeňské architektury, příběhy, toho, že se v příštím roce můžeme těšit na unikátní 
fotoreportáže aktivity v lázeňských městech, pokračová-výstavu o architektuře Priessnitzových léčebných lázní. 
ní výstav Slavné lázeňské stavby, Architekti a stavitelé Jelikož FOIBOS stojí také za vydáním edic Slavné vily a 
našich lázní.Slavné stavby, dojde rovněž na vydání publikace Slavné 

lázně Čech, Moravy a Slezska a otevření speciálního 
(vj)webového portálu.

RÁMCOVÝ PROGRAM ROKU 
LÁZEŇSKÉ ARCHITEKTURY ČECH, 

MORAVY A SLEZSKA

CO NÁS TEDY V ROCE 
LÁZEŇSKÉ ARCHITEKTURY 

KONKRÉTNĚ ČEKÁ?

DENNĚ
OTEVŘENO

od 14:00 hodin

Děti do 15 let 
25,- Kč / 90 min.

Dospělí 
50,- Kč / 90 min.

Dotazy a rezervace kluziště na telefonu 
584 491 128 nebo 724 305 126.

www.priessnitz.cz

půjčovna bruslí

večerní osvětlení

občerstvení

Na provozu umělého kluziště 
se finančně podílí město Jeseník.

0022Reprezentační    Reprezentační    
plesples

Priessnitzovy léčebné lázně a. s. a Město Jeseník 

pořádají

.
Sobota 1. 3. 2014   Sobota 1. 3. 2014   
od 19:30 hodinod 19:30 hodin

Bohatá TOMBOLA

Taneční orchestr RELAX Band 

Exkluzivní host Vladislav Kerndl

Předtančení a vstupy 
tanečních párů 

Klub sportovního tance NEXT 

 V Kongresovém sále Priessnitzových 
léčebných lázní a.s. účinkují:

 V Kongresovém sále Priessnitzových 
léčebných lázní a.s. účinkují:

nebo www.priessnitz.cz
Najdete nás na Facebooku

www.facebook.com/laznepriessnitz

Pohled na architektonický skvost lázní - sanatorium Priessnitz
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PROTI VIRŮM A BAKTERIÍM SE ČESNEK A ZÁZVOR POSILUJÍ 
NEJLÉPE BOJUJE, JEŠTĚ OBRANYSCHOPNOST 

NEŽ ONEMOCNÍTE

ZÁZVOROVÝ ČAJ

Zaručeným pomocníkem proti nachlazení je zázvor 
nebo česnek. Česnek je sice hůře snášenlivý z důvodu Do těla dodávejte zvýšené množství vitamínů, tekutin. 
palčivosti i typického zápachu, ale v lékárnách je k Denně byste měli sníst 5 porcí čerstvého ovoce a 
dostání ve formě tablet. Zázvor je nejlepší ve formě čaje.zeleniny. Zaměřte se na dostatečný příjem tekutin.  

Rychlou a jednoduchou vitamínovou bombou je 
vymačkaná šťáva z jednoho citronu s medem nebo 
mrkvová šťáva s červenou řepou, jablkem, celerem s Do čajové konvice nastrouháme předem oloupaný 
pomerančovou a grepovou šťávou. zázvor (asi 3 cm dlouhý kousek kořene), přelijeme 
Tělo zahlcené vyššími dávkami vitamínů rychleji teplou, ale ne vroucí vodou (zničily by se všechny silice, 
vytvoří obranné látky a začne co nejdříve bojovat s které jsou léčivé). Poté vymačkáme šťávu z jednoho 
mikroby. citronu, přidáme lžíci medu a zázračný čaj je hotov. 
Pokud vás však nemoc již skolila, dopřejte si teplé Opravdu zabírá na nachlazení a pomáhá zmírnit 
bylinné čaje, klidový režim na lůžku a hlavně teplo. příznaky chřipky.

 

Lenka Provázková Dis.
nutriční terapeut

Jednou z takových perliček je soubor satirických volnost své fantazii a představit si, kdo byl skutečný F. 
obrázků uložených ve Státním okresním archivu  Quidenus, jehož perem ožily gräfenberské opičky.
Jeseník.  Soubor obsahuje pět dochovaných satirických Nyní se s vámi podělíme o úsměv nad prvním z pěti 
obrázků (z pravděpodobně celkem šesti), které popisují satirických obrázků vodoléčby podle Quidenia. Autor se 
Priessnitzovy procedury. Obrázky vznikly někdy v 80. čtenáři ve verších svěřuje s obavou, jak může zábal 
letech 19. století v Jeseníku u tiskaře Blažka. Tvůrcem, zničeného těla dopadnout, když postižený jen a jen 
který svým humorem Priessnitzovy procedury rozhodně nepříjemně cvaká zuby…
nešetřil, byl F. Quidenus. Více informací o autorovi a (vj)
vzniku satirických obrázků nemáme. Pouze můžeme dát 

DIETNÍ SESTRA RADÍ…
Co dělat proti nachlazení a prvním náznakům chřipky 

GRÄFENBERSKÉ OPIČÁKY 
URČITĚ NEZNÁTE

Jiný z Priessnitzových obdivovatelů, Dr. Med. 
HOHENBAUM, o něm v roce 1840 napsal:

„Nebesa dala Priessnitzovi dar, bez něhož by lékař, při 
jakkoli vynikajících schopnostech, hrál ve světě jen 

podřadnou roli: …“ dokončení v tajence. 

Poháry pro vítěze soutěží Priessnitz Tenis Cupu 2013

Počasí se mění, stále je chladněji. V nížinách slunce vystřídal déšť, vítr a mlhy, na horách sněžení a 
mrazy. Ráno se později rozednívá a večer je brzy tma. To naše tělo oslabuje. Porušuje se naše 
obranyschopnost, tělo trpí nedostatkem vitamínů a pohybu, což přispívá k častějšímu nachlazení. 
Hlavně se snažte nikde neprochladnout, tepleji se oblékat, dopřát si dostatek pohybu na čerstvém 
vzduchu a neseďte doma v přetopeném bytě.

Archiválií může být téměř cokoli - starý účet, listina z 15. století, testament, osobní 
korespondence, pečetidlo nebo razítko… Vše, co nám umožňuje nahlédnout do minulosti. 
Označení 'archiválie' podle všeobecného mínění neznačí zrovna nic zajímavého. Spíš si 
představíme staré zažloutlé dokumenty, mnohdy psané téměř nečitelným rukopisem - třeba 
kurentem a ještě k tomu německy, či latinsky. Pro obyčejného smrtelníka prostě nuda. Ale 
nemusí tomu tak být pokaždé! V archivních sbírkách narazíte i na perličky okamžitě 
vyvolávající úsměv na rtech, a to, jste-li historik, nebo ne. 

T V Ů R C E M ,  K T E R Ý  S V Ý M  
H U M O R E M  P R I E S S N I T Z O V Y  

P R O C E D U R Y  R O Z H O D N Ě  
N E Š E T Ř I L ,  B Y L  F .  Q U I D E N U S

Zdroj: SOkA Jeseník
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Přejeme všem hodně štěstí do nového roku!


