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STRES JE METLOU 
MODERNÍ CIVILIZACE

Stres je slovo skloňované v současné moderní společ-
nosti ve všech pádech a při nejrůznějších příležitostech. 
Stresem rozumíme stav, do kterého se organismus 
dostane působením nepříznivých vlivů. Subjektivně je 
nejčastěji vnímán jako stav nepohodlí až ohrožení. 
Organismus reaguje na stresující činitele úměrně jejich 
intenzitě. Reakce má charakter adaptačního syndromu, 
který – pokud nedojde k překročení určitých mezí – vede 
k vyrovnání organismu se stresem, případně ke zvýšené 
toleranci na působení stresorů. Od určité intenzity 
a délky trvání stresu se však objevují známky neklidu, 
únavy, vyčerpání, případně agrese, deprese a jiných 
psychických příznaků.
Jak se tedy optimálně vyhneme stresu nebo jej minimali-
zujeme? Konkrétně bychom měli snížit zátěž, zkrátit 
dobu působení stresogenních podnětů, zlepšit organizaci 
práce a režimu odpočinku, zapojit jiné lidi do řešení 
problému atd. Některým stres vyvolávajícím situacím se 
však vyhnout nedá, a pak přicházejí v úvahu nejrůznější 
následné regenerační aktivity a postupy. Pozitivně 
působí odpočinek, ať již ve formě pasivní či aktivní. 
Dalším předpokladem rezistence vůči stresu je správná 
životospráva, dostatečný spánek a samozřejmě zmiňo-
vaný pohyb. Regenerační aktivity mohou mít nejrůzněj-
ší charakter, rekreačně sportovními počínaje a zájmovou 
činností, jako zahrádkaření, rybaření, turistika, ruční 
práce apod. konče. Pokud jde o relaxačně-regenerační 
1 až 2týdenní pobyty v určitém prostředí, lze konstato-
vat, že stejně pozitivně jako pobyt u moře působí pobyt 
v horském, resp. podhorském prostředí. V Priessnitzo-
vých léčebných lázních jsme hrdí na to, že s tímto typem 
odstraňování únavy a zmírňování projevů dlouhodobé-
ho stresu máme velmi dobré zkušenosti. Vždyť jako 
jediné zařízení tohoto typu v České republice se touto 
problematikou zabýváme více jak padesát let!
V budoucnosti bude počet stresujících faktorů s největší 
pravděpodobností narůstat. Náš život v průmyslových 
oblastech a větších městech vede k novému typu stresu 
z velké kumulace lidí. Proto věnujme náležitou pozor-
nost pravidelným pobytům v podhorských a horských 
oblastech a vyhledávejme aktivity sloužící k regeneraci 
psychických i fyzických sil!  Jde o naše zdraví!

Prim. MUDr. Jaroslav Novotný
vedoucí lékař PLL a.s.

Vincenz Priessnitz a Sebastian Kneipp ovlivnili ve své svého mistra a že ho nevynáší do nebe. Kneippovi 
době názory na způsob a možnosti léčení natolik, že ještě přívrženci zase bránili svého učitele a nelítostný boj, Byli v něčem vůbec odlišní? Jistě ve vzdělání. Priessnitz 
dnes je jejich odkaz živý a vrací se k nim nejen historiko- naštěstí pouze inkoustový, byl na světě.  byl samoukem, který stěží psal a četl, informace 
vé, ale i lékařská věda. Oba pocházeli z chudého Nakonec však stejně zmíněný Philo von Walde napsal: o hydroterapii neměl možnost odnikud čerpat. Kneipp 
prostředí a jako naprosté laiky je k léčení přivedly vlastní „Bez Priessnitze by nebyl žádný Rause a Hahn (pozn. vystudoval nejprve gymnázium a potom teologii. V 
empirické zkušenosti a pozorování. Oba vyzkoušeli Priessnitzovi žáci a následovníci) a bez těchto dvou době, kdy sám začal léčit (po r. 1855), existovala již celá 
léčebnou sílu pramenité vody nejprve na sobě, teprve žádný Kneipp a bez Kneippa by nebylo dobrodiní řada studií o hydroterapii, Priessnitzovi a Gräfenberku 
potom začali pomáhat jiným, nad oběma oficiální vodoléčby…“jak z pera renomovaných lékařů, tak od zanícených 
medicína zpočátku zlomila hůl, avšak oba se vlastní laiků. Mohl tedy porovnávat, třídit, vybírat a položit 
metodou vyléčili. základ svého vlastního léčebného systému. Vznikly tak 

dvě vodoléčebné metody vycházející ze stejných 
základů, ale v mnoha směrech velmi odlišné. 
Také ve vztahu k oficiální medicíně měli opačné postoje. 
Priessnitz se nikdy nedokázal vymanit z averze 
a nedůvěry vůči lékařům a lékařské vědě vůbec. Naopak 
o Kneippovi je známo, že při vyšetření pacientů Světoznámý léčitel Sebastian Kneipp se narodil jako 
spolupracoval s lékaři. Lékař stanovil diagnózu jediný syn z pěti dětí chudému tkalci Xaverovi a jeho 
a Kneipp určoval léčebné procedury, do kterých si však ženě Rosině 17. května 1821 v bavorském Stephansrie-
ani on nedal zasahovat. du. Měl se stát také tkalcem, ale jeho touha po studiu ho 
Priessnitz po sobě nezanechal žádnou knihu, až práce ve 23 letech přivedla na gymnázium a později ke studiu 
Priessnitzových následovníků šířily jeho slávu v Evropě filozofie. V té době však onemocněl velmi vážnou 
i v zámoří. Naproti tomu Kneipp byl sám vášnivým tuberkulózou. S pomocí knihy o vodoléčbě doktora J. S. 
propagátorem své metody a autorem několika knih, Hahna nad svou nemocí dle svých slov zvítězil a mohl se 
podnikal přednáškové cesty po celé Evropě, zakládal vrhnout na studium teologie. Po vysvěcení na kněze 
nadace pro chudé pacienty. V polovině 80. let 19. století působil jako kaplan, zpovědník, farář. Jako „vodní 
se stal nejpopulárnějším představitelem hydroterapie doktor“ pomáhal nejprve, tak jako Priessnitz, lidem ve 
a postupně z výsluní rodáka z Gräfenberku vytlačil. svém okolí. Časem se však z městečka Wörishofen, kde 

působil, stalo vyhlášené lázeňské místo a z Kneippa 
světoznámý propagátor vodoléčby. Značka Dr. Kneipp 

Vincenz Priessnitz své léčitelské schopnosti na Gräfen- zní i 21. stoletím: jeho pověstné vodní kúry zlidověly 
berku praktikoval už v době Kneippova narození v roce jako „knajpování“ či „Kneippovy chodníčky“, celozrn-
1821. Jak je tedy možné, že je zpochybňováno jeho ný chléb Kneippbrød je oblíbeným pečivem hlavně ve 
prvenství a zásluhy ve využívání vodoléčby? Původce Skandinávii.
diskusí a sporů je třeba podle historiků hledat v zapřisáh- Sebastian Kneipp zemřel v požehnaném věku 76 let 
lých zastáncích neměnnosti Priessnitzových metod 17. června 1897 a jediným majetkem, který po sobě 
léčby. Byli to především Priessnitzův zeť Johann Ripper zanechal, byly jeho vodoléčebné ústavy.
a spisovatel Philo von Walde, kteří napadali Kneippa 

(vj)(a nejen jeho) za to, že se nedrží „posvátných“ zásad 

PRIESSNITZ VERSUS KNEIPP

SEBASTIAN 
KNEIPP

(1821 – 1897)

PROČ SE HOVOŘÍ O RIVALSTVÍ?

Pramen Anna Francouzský pramen nesouhlasí s rozdělením a útlakem Polska a budou v roce 1888 na Gräfenberku léčil u doktora Josefa 
Pramen Anna se nachází v těsné blízkosti Bezručova Pramen, který najdete pod lázeňským domem Ripper, bojovat za jeho svobodu. Schindlera. Patří k nejhonosněji zdobeným v celém 
pramene. Byl vystavěn přibližně v roce 1874 na památku prý chutná výborně. Podobu pomníku získal v roce lázeňském areálu. Jeho podobu kameníci z dílny Pražský pramen
pacienta lázní, maďarského šlechtice Gyula von Beothe 1841, kdy jej jako poděkování Priessnitzovi nechal Schindler a syn z Velkých Kunětic vytesali v letech 1888 Pražský pramen s velmi vydatným hlubinným zdrojem 
z Budapešti. Proto se mu také říkávalo pramen Guyla. vystavět plukovník francouzské armády, francouzský až 1890 podle návrhu ředitele vyhlášené supíkovické se nachází nedaleko Balneoparku směrem na Českou 
Dnešní pojmenování pramení z předválečné německé rytíř M. de Plaremberg. Jeho nápis „Au genie de l'eau kamenické školy Eduarda Zelenky. Ves. Říkalo se mu také Cizinecký. Dnešní název získal 
pohlednice, kde je uváděn jako Anna Quelle. froide“ - Géniovi studené vody hovoří za vše. na počest pražského bankéře Josefa D. Kuchynky, který Smrkový a Vilémův pramen
Prostranství před oběma prameny bylo příjemným Jitřní pramen jeho okolí nechal v roce 1867 upravit. Tento velký Tyto dva prameny byly postaveny v první polovině 19. 
přírodním amfiteátrem, které platilo za jedno z nejoblí- Jeho výstavbu iniciovali v roce 1842 vskutku noblesní mecenáš lázní a studentů prý odmítl, aby pramen nesl století. Dokonce u nich stála, podle dobových kreseb, 
benějších míst kulturního vyžití. Často tady byly hosté lázní. Ten rok zde totiž pobýval hrabě Karel Nostic jeho jméno. dřevěná pergola s lavičkami. Druhý z nich byl v roce 
pořádány lesní koncerty, kočující společnosti zde hrály s manželkou a dcerou, hrabě Thun-Hohenstein s chotí 1867 pojmenován po pruském králi Vilémovi, po druhé Priessnitzův pramensvá divadelní představení, byly předčítány knihy a moravská hrabata Vilém a Vladimír Mitrovští. Pramen světové válce byl pramenem Partyzánů.Podle pověsti byla jednomu z předků Vincenze a básně. I dnes si můžeme u pramenů odpočnout byl a je mezi lázeňskými hosty velmi oblíben. Dokonce u Priessnitze za třicetileté války Švédy unesena dcera. Úpatí Studničního vrchu je vskutku jedinečným místem, v příjemném altánku s výhledy ke Zlatohorské vrchovi- něj stál přístřešek, který chránil návštěvníky před Nešťastný otec pronásledoval se svou čeledí násilníky které nikde jinde nenajdete. Na osmdesát pramenů, ně. nepohodou a místním zemědělcům poskytoval vhodné a dostihl je právě u jmenovaného pramene. Dívce se ve pomníků, vyhlídek, památných skal a slavnostních křížů 

místo pro prodej přebytků. Také u něj stála malá Finský pramen zmatku podařilo uprchnout, ale otec a většina jeho čeká, až je objevíte. Na svých procházkách se setkáte 
restaurace. Jitřní pramen je mírně radioaktivní a vřele Pramen je poměrně málo známý a odlehlý, zato jedineč- věrných byli pobiti. Dívka si ze zoufalství sama vzala také se Sofiiným, Bezručovým, Mariiným, 
doporučován k pitné kúře. ný! Podle výzkumů lichtenštejnské laboratoře Hado Life život. Z pramene vystoupila víla, smísila krev s prameni- Josefovým, Drahuščiným, Žofiiným, Čeňkovým, 
Polský pramenEurope, která pořizuje fotografie vodních krystalů a tou vodou a předpověděla budoucí slávu rodu. O Schindlerovým pramenem, pramenem Večerním, 
Pramen nechali vystavět v roce 1869 polští návštěvníci zkoumá jejich „živost“, je právě voda Finského pramene vybudování pomníku u pramene se zasloužil samotný Svatebním, Diamantovým, Medvědím, Březovým, 
lázní. Jeho charakteristickým rysem byl obraz čensto-skutečně „živou vodou“! Podnět k stavbě pramene dali Vincenz Priessnitz. Domácím, pramenem Kamenice, Sjednocení, Šárka, 
chovské madony s dítětem. Když v roce 2005 dobrovol-ve 40. letech 19. století finští občané, doktor Linderberg Tůňka, Pramenem přátelství, Pokroku, Dobré 

Rumunský pramenníci z Hnutí Brontosaurus Jeseníky pramen renovovali, a neznámý pastor. Umístili jej na tzv. Zdenčinu stezku naděje, ale i prameny Vídeňským, Slovanským, 
Pramen dal postavit rumunský král Karol I., který se nalezli v základech vzkaz Poláků a Jana Rippera, že vedoucí od Severského pramene k Ripperovu kameni. Štýrským, Německým, Českým či Švýcarským.

LÁZNĚ TENTOKRÁTE V PRAMENECH

RIVAL, KTERÝ SE VYLÉČIL STUDENÝMI 
KOUPELEMI V DUNAJI

PÁR SLOV S...

Muž, kterého před smrtí zachránila vodoléčba. Pošetilec, který ordinoval mrazivé koupele a chůzi naboso ve sněhu. Zároveň kněz, který žil a chtěl zemřít 
pro blaho duší nesmrtelných. Víte, o koho se jedná? O Sebastiana Kneippa, jednoho ze zakladatelů přírodní medicíny, který je mnohými považován za 
Priessnitzova soupeře. Byl Kneipp skutečně jeho rivalem, nebo naopak pokračovatelem? 

Přesně na svátek svatého Valentýna Priessnitzovy léčebné lázně navštívila se svou téměř nakažlivou pozitivní náladou a úsměvem na rtech snad nejznámější česká lékárnice Jana Doleželová. Málokdo by si 
především v Olomouckém kraji nevybavil její vítězství ve finále soutěže Miss ČR 2004 a získání titulu Miss televizních diváků. Vždyť Jana pochází z Uničova. 
Dnes je členkou správní rady Nadačního fondu Modrá kotva, už deset let patronkou dětského stacionáře Jasněnka, podílí se na šíření zdravotní osvěty, je ambasadorkou Mezinárodního dne hemofiliků. 

Jano, jak se Vám v našich lázních líbí? Jste u nás zlepšení prokrvení a kardiovaskulárního systému zdraví. Sama jsem vyzkoušela spíše wellness procedury Nedávno jste se stala Ženou regionu. Co máte 
poprvé? obecně. Zvyšují imunitu a zlepšují stav dýchacího jako jsou např. zábaly, masáže atd. Každopádně jsem si z Olomouckého kraje nejraději? Za čím se vracíte? 
V těchto lázních poprvé. Ale na nedaleké chatě Šerák systému. Ale samozřejmě mají i další přínosné účinky na v lázních skvěle odpočinula a načerpala energii. Mám ráda Uničov, kde jsem vyrostla a kam pravidelně 
jsme měli v 7. třídě lyžařský výcvik (úsměv). Také jsem jednou měsíčně jezdím navštívit rodiče. Hezké vzpo-

Co je nejobtížnější na šíření zdravotní osvěty?
často jezdívala na běžky do Karlovy Studánky, na mínky mám také na středoškolské roky strávené 

Lidé se neradi zbavují svých škodlivých zdravotních 
Ramzovou atd. v Olomouci. Tehdy jsem se hodně věnovala cykloturisti-

návyků a někdy jsou skeptičtí ke změně především díky 
ce, takže místní hrady a zámky jsou v mé živé paměti.

Aktivně šíříte zdravotní osvětu veřejnosti. Jak vlastní pohodlnosti. Nejobtížnější bývá správně je 
vnímáte lázeňství a léčebnou funkci nabízených motivovat, aby tento svůj přístup změnili. Jak nejraději relaxujete?
procedur? Jednoznačně cestováním. Nejčastěji relaxuji se svými Jste ambasadorkou Mezinárodního dne hemofiliků, 
Léčebné procedury jsou nepochybně výbornou blízkými v přírodě. Na lyžích, při golfu, plaváním nebo jaké povinnosti Vám tato role přináší?
doplňkovou léčbou u mnoha zdravotních komplikací.  na kole. Když je času méně, tak při hře na klavír a čtením.

Nedávno jsem moderovala tiskovou konferenci ke Naopak preventivní efekt má celá řada wellness Co Vám udělalo v poslední době radost nebo co Vám spuštění tohoto projektu. Následovalo focení propagač-procedur. Už jen samotná relaxace a klid v lázních je vždy radost udělá?ních fotografií k zahájení prodeje charitativních přínosem pro zdraví, zvlášť pak v dnešní hektické době Volný čas strávený s přáteli a rodiči je mi vzácný, takže předmětů na podporu pacientských organizací hemofili-plné stresu. se na takové chvíle vždy těším. Radost mi udělalo také ků. Mezinárodní den hemofiliků se koná 17. 4. a v tento 
nedávné ocenění za moji činnost v oblasti charity Priessnitzovy léčebné lázně jsou považovány za první den povedu pochod Prahou. V létě mám pak program 
a zdravotnictví, které jsem z rukou senátora převzala vodoléčebné lázně světa. Vyzkoušela jste i Vy sama v rámci rekondičních pobytů pro děti s tímto onemocně-
v Olomouci.tradiční Priessnitzovy procedury? ním.

Za rozhovor děkuje Věra JankůPřínos Priessnitzových principů vidím především ve 

Sebastian Kneipp

Jana Doleželová
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ZAPLAVTE SVÉ TĚLO ENERGIÍ, 
VYZKOUŠEJTE TRADIČNÍ PRIESSNITZOVY SPRCHY

EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři. 
Otevíráte už svěžím horským jarem provoněné další 
číslo Lázeňských pramenů. Jarem plným barevných 
květů, rašících stromů a hřejivých slunečních paprsků. 
Ovšem z kapek deště, samozřejmě pouze z jejich 
přiměřené dávky, bychom se měli také radovat. Vždyť 
právě ony jsou nositelkami toho pestrého jarního dění 
kolem. Mimo jiné i pro jejich životodárnou sílu oslavu-
jeme 22. března světový den vody.
Vodu vnímáme v kapalném, plynném i pevném skupen-
ství. Je pro nás vším. Naše tělo je zhruba ze 70 % tvořeno 
vodou, pijeme ji, využíváme jejích vlastností v energeti-
ce,  dopravě, zemědělství, každodenním životě. Je 
zdrojem radosti, zábavy, ale i trápení, katastrof a 
lidských neštěstí.
Voda je ale více než pouhým sloučením molekul vodíku 
a kyslíku, „obyčejnou“ anorganickou sloučeninou. Voda 
může být i kouzelná, svatá, živá,… záleží na tom, jak její 
výjimečné vlastnosti lidé v různých historických 
epochách a na různých místech světa pojmenovávali. 
Konečně také sám Vincenz Priessnitz využíval specific-
kých vlastností vody vyvěrající z útrob Studničního 
vrchu. Je tato voda něčím výjimečná?
Voda obecně prý má unikátní vlastnost. Krystaly vody 
mění svou strukturu podle působení různých vnějších 
vlivů a jsou nositeli informací. Podle výzkumů význam-
ného japonského vědce Dr. Masaru Emota, který založil 
laboratoře Hado Life Europe na testování struktur 
vodních krystalů, se jejich tvar přizpůsobuje informaci, 
kterou nesou. Energii vody může ovlivnit hudba, slova, 
naše pozitivní i negativní nálady. Některá voda dokonce 
může vykazovat větší sklon k vytváření harmonických 
struktur. Dr. Emoto tak nejspíše objevil sílu vody. 
Skutečně zvláštní sílu pak má pramenitá voda.
Prameny na Studničním vrchu nejsou výjimkou, ba 
naopak! Fotografie jejich vodních krystalů ukazují, že 
některé z nich vykazují tak jedinečné vlastnosti, že by je 
naši předkové pravděpodobně označovali jako „živou 
vodu“. A kuchař Jiřík by možná pro „živou vodu“, za 
kterou dostal ruku Zlatovlásky, šel právě do Priessnitzo-
vých léčebných lázní. Věděli byste, který z pramenů je 
na Studničním vrchu nejživější? Je to poměrně málo 
známý a odlehlý Finský pramen! Až tedy navštívíte naše 
lázně, nezapomeňte se projít stezkou Živé vody, která 
vás provede po zdejších zázračných pramenech včetně 
„živého“ Finského. 
Chtěli byste se o našich pramenech dozvědět více? V 
tomto čísle našeho měsíčníku se po stopách pramenů 
vydáváme v rubrice Lázně tentokráte v… Nebo si 
přijďte o jesenických pramenech poslechnout zajíma-
vou přednášku. V Priessnitzových lázních se letos již 
podruhé připojujeme k oslavám světového dne vody 
speciálním vodním programem. Nejenže jsme pro vás 
nachystali speciální 20% slevu na všechny druhy 
koupelí a Priessnitzovy procedury, netradiční Nordic 
Walking ve vodě, plavání s batolaty, potápění, ale právě 
také procházku po pramenech s odborným výkladem.

Přijměte také pozvání na lázeňské Velikonoce nebo 
mystikou opředenou Filipojakubskou noc, do nedale-
kých Jeskyní Na Pomezí či na tradiční květnové oslavy 
zahájení lázeňské sezony. Nechte si vykouzlit úsměv na 
rtech  gräfenberskými opičáky nebo se s námi podívejte 
o sto let zpět v našem unikátním seriálu o lázeňské 
architektuře na našem facebooku. 

Buďte s námi, jsme vaše jedinečné lázně uprostřed hor!

Báječné dny vám přeje Věra Janků

MEZINÁRODNÍ
DEN VODY 2014

pátek 21. 3. 2014 až neděle 23. 3. 2014

PROGRAM ZDARMA

21. 3. 2014 - Pátek
19:00 Přednáška Priessnitzovy procedury s Mgr. Kalinou (VIDEOKAVÁRNA SOFIE)

19.30 Taneční večer s Josefem Knedlou (ZIMNÍ ZAHRADA)

Zimní lázně v Jeseníku považuji za nenahraditelné Nikdy nezapomenu na to, jak se na lampami osvětlený a když jsem u něj byl potřetí, prohlásil, že jsem z toho to i tak dá říci. Byl jsem proto rád, když koncem roku 
nepochybně venku, že jsem silná osobnost. byla zpřístupněna veřejnosti hrobka zakladatele lázní Pamatuji si to dodnes zcela přesně. O přestávce pravidel- prostor před sanatoriem a na promenádě valí menší či 
Podobně mohu vzpomínat na další zaměstnance lázní - Vincenze Priessnitze a jeho manželky Sofie, a já se mohl ného měsíčního semináře daňových poradců jsem velké sněhové vločky a přispívají k romantice pozdně 
osobnosti, které tvoří jméno a slávu Priessnitzovým poklonit jejich památce a poděkovat i za sebe. přistoupil v lednu 2004 ke skupince mladších kolegů. večerních procházek a vytvářejí tuto nenapodobitelnou 
lázním. Mám na mysli zejména pana Jiřího Nežádala a Zimní pobyt se sněhem, něžně mrazivým klimatem, Bavili se o tom, kam – do kterých Alp – pojedou na lyže. atmosféru. 
pana Jiřího Štvána, kteří mi velice pomohli při procedu- svěžím vzduchem a zářivým sluncem mi vždy vytvořil Znám dobře lázeňské domy v blízkosti svého domova v Zaznívaly samozřejmě rakouské, francouzské, švýcar-
rách šíje a zad, reflexními masážemi, mobilizacemi a podmínky pro celkové zklidnění, odpočinek, zapomenu-západočeském lázeňském trojúhelníku. Sanatorium v ské. Já jen smutně naslouchal, protože lyže sice v dětství 
posilováním energetických drah. Nezapomenutelnou tí na každodenní problémové situace, možnost udělat Jeseníku však na mne od prvního dne jakoby dýchlo byly, ale dnes už mezi moje koníčky nepatří.
byla první energetická masáž hlavy u paní Blanky něco pro zdraví svého těla i duše.zvláštní poezií. Vstup do sanatoria, jeho hala s překrás-Ještě v průběhu další přednášky jsem přemýšlel, kam Konkolové, po níž jsem prohlásil, že jsem se vrátil z To, co mi každým rokem poskytovaly týdenní lázeňské nou architekturou a točitými schody do prvního patra, bych také mohl zajet. Netrvalo to dlouho a myšlenka modrého nebe.  A tak bych mohl pokračovat o všech pobyty, se stalo motivací finančních investic do zdraví a hlavní jídelna se dřevem vykládaným stropem a další byla na světě. Spojit hory s lázeňským pobytem. Něco o procedurách, které jsem absolvoval na vodoléčbách, při jasným důkazem celkové prospěšnosti této péče. Proto prostory byly pro mne místem značné, nejen historické, 

pobytu na horách v zimě jsem věděl a lázně jako formu cvičení v bazénu i u fyzioterapeutů, např. paní Jiřiny jsem po celou dobu doporučoval známým zajet do hodnoty. Za deset let jsem v nich strávil hodně času, 
odpočinku, rekonvalescence, péče o tělo i duši jsem Hejné v poslední době. Jeseníku. Všichni mi vždycky děkovali a v jednom který jsem transformoval na potřebnou pozitivní energii.
potřeboval.  Vzpomněl jsem na vyprávění svého otce, Nevím proč, ale je skutečností, že téměř při každém případě dokonce kolegyně z naší profese tehdy prohlási-Vzpomínám, jak hned při první návštěvě u lékaře 

příjezdu ke mně přichází Vaši lidé na jídelně a vítají mne. la, že jsem ji zachránil. I když to není vidět, odvážím si který v minulosti v Jeseníku byl, a v tu chvíli bylo prohlásila MUDr. Sylva Opletalová, že se jí něco nezdá, 
Tak tomu bylo i letos při příchodu do jídelny, kdy ke mně pokaždé velkou zásobu pozitivní energie, kterou je podle rozhodnuto. Ihned po návratu jsem telefonoval do zda nemám nějaké problémy. Ani jsem nebral její dotaz 
přistoupila paní Šárka Šindelová, oslovila mne příjme- mého názoru celý lázeňský areál doslova nabit. Jde jen o Priessnitzových lázní a za dva týdny jsem zahajoval svůj vážně a spíše odlehčeně jsem odpověděl, že problémy 
ním a vítala mne po dvou letech, kdy mne neviděla. Jsem to, abychom si ji každý dokázali trochu převzít a odvézt první lázeňský pobyt vůbec. A navíc v prvních vodolé- má snad každý. Ona přesto na to odpověděla, že mne 
rád, když alespoň na chvilku se mohu setkat s panem domů.pošle za psychologem. Já si samozřejmě byl vědom čebných lázních na světě. 
Silou, se kterým se známe už celých deset let. Přitom Děkuji proto všem, kteří se v minulosti zasloužili o svých osobních, v té době velice složitých, problémů V únoru 2014 už to bylo 10 let, co jsem na Gräfenberg 
jsem v loňském roce byl v mých lázních třikrát. V únoru dobrou pověst lázní a kteří, v této pro lázně neklidné souvisejících s profesními povinnostmi. Pan dr. Vařeka přijel poprvé. Od té doby jsem tam byl, s výjimkou dvou 
na mém běžném klasickém týdenním lázeňském pobytu, době, navazují na dosavadní historii.  mne po otestování jednoznačně diagnostikoval a měl let, kdy to nebylo možné, každý rok v polovině února. v srpnu při pobytu v autokempu jsem do lázní dojížděl Vám všem v Priessnitzových lázních posílám pozdrav ze zájem poznat důvody. Když jsem mu je sdělil, upozornil Vždycky byl sníh, jemně mrazivé dny. Zkrátka ideální dopoledne na skútru a naposledy na silvestrovském západních Čech s přáním dobrého zdraví a jen všeho na možná rizika, vyslovil svá doporučení a s přáním podmínky pro zimní rekreaci, procházky po zasněžené pobytu. dobrého v životě. Snad zase někdy nashledanou u Vás v dobrého zdraví se se mnou rozloučil. V dalších dvou 

cestě přírodní promenády, která nahrazuje kamenné Co napsat závěrem? Mnozí z těch, kteří mne v Plzni Jeseníku.letech už jsem ho navštěvoval jako samozřejmou součást 
lázeňské kolonády, i v blízké či vzdálenější přírodě. znají, už říkají, že jsem se do Jeseníků zamiloval. Snad se svého týdenního pobytu. Následující rok už to bylo lepší, Ing. Jan Křížek, CSc., Plzeň

DOPISY NAŠICH KLIENTŮ

ZÁKON AKCE A REAKCE
KDE MŮŽETE LESNÍ 

SPRCHY VYZKOUŠET?

BLAŽENÝ POCIT TEPLA

PŘEJEME PŘÍJEMNÉ OSVĚŽENÍ!

jejich vodního pramene se různila podle síly pramene a 
ročního období. Historické prameny uvádějí, že třeba na 
podzim roku 1839 byly sprchy na hřebenu tzv. Jelení Na gräfenberském kopci byly rozmístěny sprchy pod 
lázně velmi slabé. A také píší: „Ačkoliv voda zde byla „bystřinným vodopádem“, ke kterým pacienti museli 
ještě chladnější nežli ve vaně, přece vyvolávala pocit dojít rychlou chůzí, aby došlo k celkovému prohřátí. Dvě Priessnitzovy sprchy se studenou pramenitou 
tepla, způsobený silným tlakem, a velmi osvěžovala. Jakmile se dech a srdce uklidnily, pacient se rychle vodou jsou umístěny v unikátním Balneoparku Vincenze 
Když celé tělo ohnivě zrudlo (obvykle v několika svlékl a vstoupil pod sprchu (dalo by se spíše hovořit o Priessnitze. Příjemnou procházkou k pramenům Bezruč 
minutách), opouštěl nemocný sprchu a oblékal se nyní malém vodopádu, kdy voda dopadala z výšky 1,5 – 3,5 a Anna se zase dostanete k zbrusu nové sprše Svornost, 
tím rychleji, čím dříve byl pomalejší ve svlékání.“metru). Priessnitz si totiž uvědomoval, že existuje vztah která stojí na místě původní pánské sprchy Concordia z 

pokožky k vnitřním orgánům a celému tělu a že zákon roku 1839.
akce a reakce přinese organismu záplavu nové energie. 
V roce 1839 si pánové na úpatí Studničního vrchu mohli Sám Priessnitz tvrdil, že intenzivní lesní sprchu ordinuje 
vybrat ze čtyř sprch, dámy mohly navštívit dvě speciálně jen silným povahám.  Ale nebraňte se ji vyzkoušet! Na 
pro ně určené. O šest let později se na Gräfenberku vlastí kůži zažijete ten blažený pocit tepla, když se krev 
nacházelo už 30 venkovních sprch. Jejich přívod vody vrací do tkání a cév, ze kterých byla předtím chladem (vj)
byl zařízen jednoduše: Ve stráni nad místem sprchy byl vytlačena. Tato okamžitá reakce organismu je základním 
podchycen vodní pramen a veden žlabem ke sprše. Síla principem hydroterapie.

22. 3. 2014 - Sobota
09:00 - 10:00 Cvičení s batolaty (LÁZEŇSKÝ BAZÉN)

10:00 - 11:00 Aqua aerobic (LÁZEŇSKÝ BAZÉN)
10:00 Procházka po pramenech s Mgr. Glabazňou

11:00 - 12:00 Aqua Nordic Walking (LÁZEŇSKÝ BAZÉN)
13:00 - 15:00 Potápění nejen pro děti (LÁZEŇSKÝ BAZÉN)

14:00 - 15:00 ŽIVĚ - vysílání Českého rozhlasu (HALA PRIESSNITZ)
15:00 Koncert Smyčcového orchestru (KONGRESOVÝ SÁL)

18:45 Příběh obnovy pramenů s Mgr. Glabazňou (VIDEOKAVÁRNA SOFIE)
19.30 Taneční večer s Karlem Weiserem (ZIMNÍ ZAHRADA)

CELÝ VÍKEND 20% SLEVA
Všechny druhy koupelí, Priessnitzovy pololázně, Skotský střik

Priessnitzovy objevy účinků čistých přírodních sil na člověka a jeho zdraví jsou jeho nadčasovým poselstvím pro současný svět zmítaný hektickým chvatem 
a nervozitou. Byl první, kdo sjednotil pohybovou léčbu s vodoléčbou, dietou, léčbou prací, muzikoterapií a psychoterapií. Zakazoval hovořit o nemocech, 
poskytoval individuálně pohovory, kladl důraz na společenská setkávání při hudbě i pohybu. Nalézt klid, vyrovnanost a novou životní sílu jeho hostům 
pomáhalo také sprchování v lesních sprchách.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych poděkovat barmance Daniele a celému kolektivu CAFÉ PRIESSNITZ za příjemné 

vystupování a přípravu narozeninové oslavy. S přátelským pozdravem Petr Domín

Dobová sprcha Sprcha v dnešním Balneoparku



Lázenské  prameny strana 3lázne pro deti, rozhovor

Zdraví zaměstnance a jeho vitalita ovlivňuje jeho Jak jsou spokojeni vaši zaměstnanci s pobytem v 
výkonnost a efektivitu práce. Jaké benefity mohou Priessnitzových lázních? 
vaši zaměstnanci využívat v oblasti péče o zdraví? Na základě shrnutí dotazníků z předešlého období KOP 
V rámci péče o zdraví poskytujeme našim zaměstnan- můžeme konstatovat, že naši zaměstnanci jsou s pobyty 
cům kondiční pobyty, které jsou udělovány po splnění velmi spokojeni. Je to pro ně přínosná forma rehabilitace 
několika podmínek. Tento benefit je poskytován spojená s odpočinkem a relaxací, ale jak jsem již 
zaměstnancům, kteří vykonávají těžkou fyzickou práci s sděloval, uvažujeme o změnách v poskytování tohoto 
jednostranným zatížením nebo práci charakterizovanou benefitu. Je nutné konstatovat, že naši odboroví partneři 
vysokou neuropsychickou zátěží a zároveň pracují v rámci diskuse, která již probíhá, změnu nepožadují.
nejméně 20 let u naší organizace (resp. právních 
předchůdců), a z toho minimálně 10 let ve vybrané Už jste si dopřál i vy pobyt v lázních?  
profesi. Ano, Priessnitzovy lázně už jsem krátce navštívil v 

rámci seznamování se s místy poskytování kondičních 
Proč je potřebné zaměstnancům poskytovat benefity pobytů našim zaměstnancům. Vaše lázeňské zařízení je 
spojené s lázeňskou péčí? opravdu impozantní s bohatým a rozsáhlým zázemím. 
Zdraví našich zaměstnanců je pro nás samozřejmě velmi Návštěvník a klient si má skutečně z čeho vybírat. I nově 
důležité. Na zaměstnance, kteří pracují v provozu na zřízený Balneopark je velmi zajímavým zpestřením 
železniční dopravní cestě, jsou kladeny vysoké nároky každé procházky a například procházka Priessnitzovou 
na jejich zdravotní stav. Proto je důležité pro udržení stezkou je velmi příjemná. I vzdálenější okolí s domi-
jejich plné fyzické i psychické kondice umožnit nantou Jeseníků, Pradědem, nabízí možnost vyžití v 
vybraným profesím se o jejich zdraví postarat. Lázeňská každém ročním období.
péče poskytuje našim zaměstnancům jak odpočinek, tak 
odbornou péči o jejich zdraví. Tyto kondiční pobyty, jak Které z procedur byste doporučil?
už jsem zmínil, poskytujeme pouze zaměstnancům v Myslím, že kombinace všech nabízených variant v 
nejnamáhavějších profesích. Zaměstnavatel se již delší krásném prostředí je nejlepší volbou. Možnost absolvo-
dobu zaobírá přehodnocením poskytování tohoto vat přírodní sprchu v Balneoparku za chladného 
benefitu – zvažujeme variantu umožnit našim zaměst- podzimního rána však doporučuji pouze zkušeným 
nancům větší variabilitu ve výběru konkrétních otužilcům.
procedur a forem péče o své zdraví. 

Jak nejraději relaxujete a odpočíváte Vy?
Zjišťujete spokojenost vašich zaměstnanců Mým koníčkem je golf a turistika. Rád chodím plavat a 
s kondičními pobyty? relaxovat do sauny.
Spokojenost našich zaměstnanců s konkrétními pobyty 
nás samozřejmě zajímá. Po návratu z pobytu zaměstnan- Za rozhovor děkuje Věra Janků  
ci vyplňují dotazníky ohledně spokojenosti s ubytová-
ním, stravou a procedurami. Také zde mohou vyplnit 
vlastní připomínky, na které se snažíme ve spolupráci s 
dodavatelem kondičních pobytů reagovat.

Pokud počasí nedovolí být venku, děti zabavíme v 
dětských hernách, v kinokavárně Sofie při promítání 
pohádek, malování nebo na představeních Pohádkové 
babičky. V neposlední řadě vaše ratolesti v naší výtvarné 
dílně ukážou, jak jsou kreativní. V Zimní zahradě 
sanatoria Priessnitz se mohou účastnit různých karneva-
lů, kde kromě kostýmové přehlídky chystáme i pohybo-
vé soutěže.  

Od nové lázeňské sezóny budou vaše ratolesti ve 
Veselých lázních provázet kapky Sofinka a Čenda. 
Tyto dvě kapičky budou zaštiťovat celý animační 
program pro děti. Děti budou kapky sbírat a za Děti se mohou těšit na pravidelné výlety ke zvířátkům. K 

oblíbené jelení farmě, kde projíždí farmou mezi jeleny, určitý počet mohou získat ocenění od Priessnitzo-
kolouchy a laněmi a mohou je krmit, přibudou další vých léčebných lázní za úspěšné absolvování. 
návštěvy zvířecích kamarádů. Nově budeme navštěvo-Tento nový program bude slavnostně pokřtěn a 
vat FaunaPark v Lipové- lázních, kde jsou k vidění zahájen na Dnu dětí 1. června 2014.
papoušci, puma či klokánci. Dále budeme navštěvovat 
zemědělskou farmu v Bělé pod Pradědem. V jarních 
měsících budou k vidění malá jehňátka a kůzlata, děti si 
prohlédnou celou farmu. Exkurze je zakončena 

Bude to určitě na dětském hřišti, kde budou pro nejmenší 
prohlídkou muzea staré zemědělské techniky a nářadí. A 

každý týden připraveny soutěže, aby mohly mezi sebou 
pozor! Společně s dětmi budete moci okusit jedinečné 

poměřit síly. Pro děti budou také zorganizovány soutěže 
kozí a ovčí sýry z jesenických hor. 

v minigolfu, v Člověče, nezlob se!, ve stolním tenise či v 
Naši nejmenší nepřijdou ani o velmi oblíbená odpoledne 

míčových hrách. 
se zvířátky, kdy jezdíme do Jeseníku do centra ekologic-

Tak jako v zimním období přijedou na hřiště pejsci a děti 
ké výchovy. Zde se děti dozvídají zajímavé informace o 

si vyzkouší jízdu na káře se psím spřežením. Pejsky si 
různých tvorech, některé si mohou také pohladit či 

budou moci pohladit nebo jim dát pamlsek za pěkné 
nakrmit.

povození. Z větších akcí, které plánujeme, nemůžeme opomenout 
Lázeňské Velikonoce.  U příležitosti těchto svátků jara 
připravujeme divadelní představení s velikonoční 
tematikou, výrobu velikonočních ozdob a samozřejmě 
velikonoční rodinné pomlázky. Druhou velikou akcí 
bude Pálení jesenických čarodějnic. Tato akce bude pro 
děti jako stvořená, jelikož na dětském hřišti bude 
připraveno několik stanovišť, kde se budou učit létat na 
koštěti nebo poznávat čarodějnické lektvary. Více však 
neprozradíme! 

Na všech akcích máme pro naše nejmladší připraveny 
sladké odměny a pěkný dárek s logem Priessnitzových 
léčebných lázní. Za pohybové soutěže děti dostávají 
diplomy a někdy také medaili. 

Navštivte naše veselé lázně a uvidíte, že nejen děti od nás 
budou odcházet vždy s úsměvem! 

Lenka Procházková
animátorka volného času

POHÁDKOVÁ BABIČKA 
JE VŽDY NABLÍZKU 

NA VÝLET ZA JELENY NEBO 
KLOKÁNKY

KDE SE BUDOU MOCI DĚTI 
NA JAŘE ZABAVIT?

NENECHTE SI UJÍT LEKCE 
LÉTÁNÍ NA KOŠTĚTI

ZDRAVÍ NAŠICH ZAMĚSTANCŮ JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

VESELÉ LÁZNĚ DĚTEM

TIP NA VÝLET 
Do polského 

Carcassone za historií 
plynárenství

JEHO EXPONÁTY, VĚTŠINOU 
STÁLE FUNKČNÍ, DO PAČKOVA 

LÁKAJÍ TÉMĚŘ DESET TISÍC 
NÁVŠTĚVNÍKŮ ROČNĚ.

Starobylé městečko Pačkov (Paczków) je od 
Jeseníku vzdáleno co by kamenem dohodil, 
přesně 38 kilometrů. Známo je především 
zachovaným středověkým půdorysem, 
historickým jádrem a jedinečnými městskými 
hradbami ze 14. století, díky kterým si 
vysloužilo přezdívku „polské Carcassone“. V 
Pačkově se však můžete kromě historie 
středověku ponořit do počátků využití plynu. 
Tamní muzeum plynárenství se pyšní největší 
sbírkou plynoměrů a plynových zařízení v 
Evropě.

Muzeum plynárenství se nachází více jak dvacet let 
v bývalé pačkovské plynárně a je jediným objektem 
v Polsku, kde se kompletně zachovala zařízení pro 
výrobu městského plynu.  Jeho moderní a různoro-
dá expozice, která svoji současnou podobu získala 
v roce 2007, dokonale návštěvníka seznamuje s 
technologickým pokrokem ve využití plynu a 
rozvoji světového plynárenského průmyslu.

 

Na co se tedy můžete těšit, pokud jste ještě do 
nedalekého městečka nezavítali? Na starou 
industriální architekturu či historickou výrobní 
linku, ale především na impozantní sbírku starých 
plynoměrů (300 kusů), plynových domácích 
spotřebičů, laboratorních hořáků, starodávných 
částí vybavení koupelen a kuchyní a zařízení 
nezbytných k výrobě klasického plynu. Plynáren-
ství je prezentováno chronologicky a tematicky. 
Doprovodné interaktivní výstavy úžasně zobrazují 
dějiny domácího a průmyslového plynu a rozšiřují 
tak v této oblasti vědomosti návštěvníků. Kouzlo 
počátků plynárenství umocňují funkční plynové 
lampy, které areál osvětlují, a budovy i zařízení 
vypadající skoro stejně jako před 100 lety, kdy byla 
plynárna postavena.

Více se o Muzeu plynárenství dozvíte na 
www.cz.paczkow.pl/pro-turisty/plynarenske-muzeum.

(vj)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC), vznikla 1. ledna 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., jako jeden z právních nástupců státní 
organizace České dráhy. Plní funkci provozovatele a vlastníka dráhy. V současné době má více než 17 tisíc zaměstnanců. SŽDC zajišťuje například 
provozuschopnost železniční dopravní cesty, údržbu a opravy železniční dopravní cesty a její rozvoj a modernizaci. S ředitelem personálního odboru Ing. 
Pavlem Kouckým jsme hovořili o potřebnosti relaxace a doplňkové zdravotní péče jejich zaměstnanců.

V Priessnitzových léčebných lázních stále přibývá dětí, a proto reagujeme zvýšenou nabídkou dětských aktivit. Kromě zlepšení zdravotního stavu chceme 
děti také zabavit, připravit pro ně naučné a zábavné výlety, exkurze či různé sportovní a talentové soutěže. To vše připravujeme v rámci zbrusu nového 
dlouhodobého projektu Veselé lázně pro děti.  

Magický podzimní Jižní svah

Ing. Pavel Koucký

www.priessnitz.cz

Muzeum v Paczkówě

Klauni Bublipuci

Jelení farma je pro děti perfektním zážitkem

Ve FaunaParku si na zvířata můžete také pohladit

Vystudoval studijní obor Provoz a ekonomika 
železniční dopravy na Vysoké školy dopravy 

a spojů v Žilině.
 

Na železnici prošel od provozních 
profesí přes administrativu mnoha 

pracovními pozicemi. Od srpna 2012
 je ředitelem personálního odboru GŘ

 SŽDC.

Je ženatý, má dvě dcery. Rád 
sportuje, dovolí-li mu to čas.
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Tento lázeňský poklad svým charakterem připomíná vyplněn různými druhy přírodních materiálů, jako např. 
staré barokní zahrady a vůněmi levandule, máty, růží či rákosem, větvičkami, senem, slámou, navrtanými 

Také netopýři potřebují občas naši pomoc, hlavně když meduňky zahrady našich babiček i slunnou Provence. dřevěnými poleny. Všechny tyto materiály hmyz 
jejich přítomnost nemáme rádi na našich půdách. Budky A nejen to! Víte, jak žijí ježci, netopýři nebo broučci? vyhledává jako bezpečný úkryt pro svá vajíčka, ze 
pro netopýry jsou podobné ptačím a tak jako ptáci je V inhalatoriu objevíte hmyzí hotely, ježkovníky, ptačí kterých se vylíhnou larvy a po zakuklení následně 
využívají přes léto. Jejich obydlenost poznáme i netopýří budky. dospělí jedinci.
především podle vrzavých a skřípavých zvuků, kterými 
se netopýři ozývají v ranních nebo pozdně odpoledních 
hodinách.

Ve hmyzím hotelu vyhledává úkryt blanokřídlý hmyz, 
zejména samotářské včely čalounice, drobné vosičky 
(zlatěnky), ale mohou v něm „bydlet“ i slunéčka, 
zlatoočka, různé druhy motýlů, ploštic nebo brouků, sem 
tam nějaký pavouček. Jednoduše člověku naprosto 
neškodní a neútoční živočichové s velmi zajímavými 
životními projevy. Hmyzí hotel je vyroben ze dřeva a 

Ježci jsou velmi užiteční pro své okolí. Živí se brouky, 
červy a slimáky. V zimě však potřebují vhodný prostor 
pro přezimování, se kterým bychom jim měli pomáhat. 

Ptačí budky známe dozajista všichni. Je to jeden z Proto jsou v prostoru inhalatoria vybudovány nenápadné 
nejznámějších a nejrozšířenějších způsobů pomoci domky pro ježky. 
zajistit našim opeřencům příjemnou hnízdní dutinu, 
kterých v krajině tak moc ubývá. Proto jsme také kolem 
našeho inhalatoria rozmístili ptačí budky.

Ing. Miroslava Kalinová

NETOPÝŘÍ BUDKY

HMYZÍ HOTEL

JEŽKOVNÍK

PTAČÍ BUDKY

SECESNÍ TVARY

REKONSTRUKCE

VÍDEŇSKÁ KAVÁRNA MÓDNÍ TREND

výjimečně. V případě stavby Vídeňské kavárny na 
Gräfenberku bylo hrázdění použito spíše jako módní 
trend počátku 20. století, který se tehdy hojně uplatňoval 
u obytných vil i u objektů, jež sloužily k volnočasovým 
aktivitám, sportu a ubytování turistů. Jejich obliba 
souvisí též s rozkvětem lázeňských míst a horských 
městeček. Vzpomeňte, nejvýraznějším příkladem 
módního trendu jsou přeci Jurkovičovy Luhačovice, 
které jsou považovány za skvost naší architektury.

Hrázdění Vídeňské kavárny neslo, podle starých 
pohlednic, patrné vlivy tradiční hrázděné architektury, 
především užitím tvaru ondřejského kříže. Tyto motivy 
však autor harmonicky spojil s dekorativními prvky 
secese. Secesní zaoblené tvary tak dodávaly punc 
ladnosti a lehkosti především štítům.  Naopak ke 
klasické architektuře se hlásí hmota vyumělkovaných 
balustrád pod vzdušnými kavárenskými okny. 

Zašlá sláva vyhlášené Vídeňské kavárny by měla být v 
brzké době obnovena. Zadní část budovy je již 
rekonstruovaná. Prostorné apartmány nabízejí 
nadstandardní ubytování především pro rodiny s dětmi. 
V těchto dnech se již pilně buduje také v  interiérech 
bývalé kavárny. Vzniká zde nové Centrum odborné Vila na Kolonádě byla vystavěna na počátku 20. století, Nejcharakterističtějším rysem stavby je hrázděné patro a 
přípravy v gastronomických a potravinářských oborech. pravděpodobně kolem roku 1907, jako Vídeňská štíty, které v nás probouzejí představy o mondénním 
Kavárna tak získá svoji ztracenou krásu a mladý kavárna. Na terase před vchodem stávaly stolky s vonící lázeňském životě přelomu 19. a 20. století. Hrázdění je 
dynamický personál bude v příštím roce obsluhovat kávou a zákusky a návštěvníci se kochali výhledem na charakteristické spíše pro západní regiony, u nás na 
třeba i vás.hřebeny Zlatohorské vrchoviny. Moravě a ve Slezsku se původně vyskytovalo 

(vj)

VÍTE, JAK VYPADÁ HMYZÍ HOTEL? 
NAVŠTIVTE LÁZEŇSKÉ INHALATORIUM 

NAŠE LÁZEŇSKÉ DOMY
Vila na Kolonádě

Nejvhodnější přístup k jeskyním pro turisty, a samozřej-
mě cyklisty, je z lázní po nenáročné 4 km dlouhé žluté 
turistické trase vedoucí po zpevněné cestě. Jeskyně Na 
Pomezí se nachází na východním svahu Smrčníku, asi 
300 m pod sedlem Na Pomezí.  Areál jeskyní s provozní 
budovou a parkovištěm je při silnici č. 60 pod sedlem Na 
Pomezí, směrem od obce Lipová - lázně k Vápenné. 

Jeskyně Na Pomezí jsou svým rozsahem a délkou 
největším krasovým systémem, vytvořeným v krystalic-
kých vápencích (mramorech) v České republice. Vytváří 
dvoupatrový systém rozvětvených, užších puklinových 
chodeb, dómů a komínů. Vznikla převážně korozní 
činností vod podzemního toku. Jde o kras výjimečného 
charakteru s velmi členitou modelací jeskynních prostor 
a poměrně bohatou krápníkovou výzdobou.

V jeskyních jsou známy dvě výrazné výškové úrovně. 
Horní patro je porušeno zvětráváním, spodní patro si 
zachovalo známky modelace podzemním tokem. 
Vytvořily se v nich vysoké puklinové chodby, které jsou 
na několika místech křížících se tektonických zón 
rozšířeny do dómovitých prostor. K pozoruhodnostem 
vývoje Jeskyní Na Pomezí patří, že některé jejich formy 
a tvary nesou znaky známé z vysokohorských krasových 
oblastí. 
Jeskyně Na Pomezí nejsou izolovanou jeskyní, ale 
součástí dosud málo poznaného krasového systému, 
který prostupuje vápencovým masivem Smrčníku, v 
němž je dosud registrováno deset jeskyní, a další byly 
zničeny v místním lomu při dobývání vápence.   
Od roku 1958 jsou jeskyně a jejich okolí zařazeny mezi 
chráněná území (v roce 1965 vyhlášena národní přírodní 
památkou).

Celková délka jeskynního systému je asi 1700 metrů, 
délka turistické trasy činí 390 m s dobou prohlídky 45 
minut, během které každý návštěvník zdolá téměř dvě 
stovky schodů. Průměrná teplota v jeskyních je 7,7°C. 
Teplota je celoročně stálá, vlhkost ovzduší je 99 %. 
Ročně jeskyně navštíví až 70 tis. turistů. 

V současnosti jsou Jeskyně Na Pomezí spravovány 
státní příspěvkovou organizací – Správou jeskyní České 
republiky. 

Pěšky, na kole: Z Priessnitzovych lázní vedou Na 
Pomezí tři turistické trasy značené modrou, zelenou a 
žlutou barvou, odtud dále po modré a zelené k provozní 
budově jeskyní.
Vlakem: Do zastávky Lipová-lázně jeskyně na trati č. 

295 Lipová-lázně - Javorník. Odtud po zelené a modré 
turistické značce k provozní budově jeskyní.
Autem: Z Jeseníku směr Lipová-lázně, kde je nutné 
odbočit směr Vápenná. Parkoviště a správní budova 
jeskyní jsou přímo u této silnice. 

Správa jeskyní Na Pomezí
790 61 Lipová-lázně

Tel., fax:  +420 584 421 284
E-mail: pomezi@caves.cz

GPS pokladny: 50° 14' 46,4"N; 17° 08' 17,6"E

JESKYNĚ NA POMEZÍ V ČÍSLECH

JAK JESKYNĚ NAJDETE?

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.

Vily si všimne asi každý návštěvník lázní, který si nenechá ujít procházku po naší lázeňské kolonádě. Je postavena v těsné blízkosti Českého pomníku. 
Ačkoliv průčelí stavby spíše naznačuje, že dříve vyhlášená kavárna v posledních desetiletích opravdu strádala, blýská se jedinečnému domu na veselejší 
časy plné radostného švitoření kavárenských hostů.

Ovzduší jesenických lázní patří k nejčistším v České republice a jejich klima je přirovnáváno k vyhlášeným rakouským lázním Bad Gastein nebo Carlsbad 
Cavity v USA. Místem, které je jedinečné právě v obohacování atmosféry důležitými biogenními prvky, je přírodní bylinkové inhalatorium, které letos 
rozkvete do svého prvního vegetačního období. 

Jeskyně Na Pomezí patří mezi nejnavštěvova-
nější turistická místa Jesenicka. Bezesporu také 
proto, že jsou považovány za nejrozsáhlejší 
mramorové jeskyně v České republice. Jsou 
také častým cílem hostů Priessnitzových lázní. 
Není divu, k velké oblíbenosti přispívá také 
snadná turistická dosažitelnost. 

TIP NA VÝLET 
Největší jeskyně 

v mramoru najdete 
nedaleko lázní

Dobová fotografie z roku 1911

Bílý dóm

Smuteční vrba a jezírko

Hmyzí hotel

Květiny, keře a stromy v Inhalatoriu

Odpočinková zóna

Celkový pohled na Inhalatorium
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„Jedná se o unikátní historickou budovu, která si tomu se pokochat buď nádhernými interiéry samotné 
zaslouží, aby se do jejích interiérů vrátila stylová Vily na Kolonádě, nebo neskutečnými výhledy z 
kavárna s restaurací. Realizovaný záměr je o to přínos- venkovní terasy přímo na Zlatý Chlum. Čím však bude 
nější, že výraznou měrou pomůže rozvoji profesního Vila na Kolonádě unikátní, je zřejmé více z plánů paní 
vzdělávání v oblasti gastronomických oborů v regionu ředitelky Střední odborné školy gastronomie a potravi-
Jesenicka, což je v regionu s vysokým potenciálem nářství PhDr. Sylvie Pernicové, která spolu s ředitelem 
cestovního ruchu velice důležité,“ přiblížil záměry Hotelové školy Vincenze Priessnitze Mgr. Petrem 
rekonstrukce předseda správní rady Nadačního fondu Procházkou stála u zrodu nápadu vybudovat odborné 
Vincenze Priessnitze Ing. Roman Provazník a dodává: pracoviště připravující studenty pro oblast gastronomie 
„Rozhodnutí o realizaci záměru vybudování Centra a cestovního ruchu. „Vila na Kolonádě bude představo-
odborné přípravy v gastronomických a potravinářských vat špičkové pracoviště, kterých je v naší republice jen 
oborech nebylo jednoduché. Vždyť lázeňství nezažívá několik. Navíc při projektování celého interiéru a gastro 
nejlepší časy a loňský rok byl pro nás jako poskytovatele zázemí jsme vycházeli z moderních gastronomických 
lázeňské péče složitý.  I přesto si uvědomujeme, že je trendů a návštěvníci se tak mohou těšit na tzv. front 
potřeba investovat do infrastruktury cestovního ruchu, cooking systém, který jim umožní sledovat kuchaře 
podporovat rozvoj vzdělávání v oborech úzce spjatých s přímo u přípravy jídel a dezertů,“ láká Pernicová.
cestovním ruchem a dlouhodobě rozvíjet odkaz 

Navázat na úspěšnou historii Vily na Kolonádě nebude 
Vincenze Priessnitze. Díky podpoře ze strukturálních 

vůbec snadné, ale všechny předpoklady pro úspěšnou 
fondů Evropské unie, Olomouckého kraje a města 

budoucnost obnovené slávy Vily na Kolonádě jsou 
Jeseník jsme se nakonec rozhodli celý záměr zrealizo-

splněny. 
vat. Celkové náklady dosahují částky cca 35 miliónů a 
naše spoluúčast je ve výši 11,6 miliónů korun.“

Pojďme společně ochutnat návrat k historii…  
Na co se tedy můžeme společně těšit? Již v rámci příští 
lázeňské sezony 2015 si budete moci vychutnat Mgr. Tomáš Rak
gastronomické speciality z místních produktů, unikátní obchodní ředitel PLL a.s.
výrobky cukrářské výroby včetně nezapomenutelné 
chutě kávy připravované těmi nejlepšími baristy a k 

VE VILE NA KOLONÁDĚ VZNIKÁ ODBORNÉ CENTRUM

VE VELKÉ CENĚ CESTOVNÍHO RUCHU 
ZABODOVALY I JESENICKÉ LÁZNĚ

Soutěž Velká cena cestovního ruchu 2013/2014 tradičně klientům poprvé v loňském roce, a to pouze limitované-
vyhlásily společnosti Veletrhy Brno a C.O.T. media s mu počtu deseti zájemců. „Pro tento krok jsme se 
cílem přispět ke zkvalitnění nabídky a služeb v cestov- rozhodli skutečně kvůli specifičnosti tohoto produktu. 
ním ruchu České republiky. Cenu za třetí místo v Nejde o běžný lázeňský pobyt, ale o jakýsi návrat do 
kategorii Nejlepší lázeňský a wellness balíček převzal historie, ke střídmé stravě, otužování, běhání v ranní 
Tomáš Rak, obchodní ředitel Priessnitzových léčebných rose, tak jak se můžeme dočíst v pramenech o Priessnit-
lázní a.s., za lázeňský a wellness balíček Odhalte zovi.  A samozřejmě nejen to. Je to skutečný unikát, 
Priessnitzovo tajemství. Kategorie produktových ostatně jako osobnost samotného Priessnitze, a v 
balíčků byla už podruhé v historii soutěže zaměřena pro letošním roce jej v naší nabídce také najdete,“ doplnil 
nabídky lázeňských zařízení. Porota hodnotila přede- vznik lázeňského pobytu Rak.
vším atraktivnost nabídky, oslovení cílové skupiny, Olomoucký kraj pak kraloval kategorii Nejlepší 
úroveň zpracování nabídky, obchodovatelnost produktu. jednotná kampaň. Třetí Českomoravské pomezí 
„Ocenění si nesmírně vážíme. Je pro nás potvrzením, že nestačilo na kampaň Olomouckého kraje „Olomoucký 
jedinečný balíček, vracející se ke skutečně podstatě kraj – vaše pohodová dovolená“ a ani na celkového 
Priessnitzových procedur a k příběhu vzniku vodoléčby, vítěze kategorie Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu s 
zaujal i odbornou porotu,“ komentoval ocenění Rak. kampaní „Ochutnejte Jeseníky“.
Balíček Priessnitzovy léčebné lázně nabídly svým (vj)

Historii a architektonické zvláštnosti bývalé Vídeňské kavárny vám poodkrýváme v rámci našeho seriálu Naše lázeňské domy. Jaká však vilu čeká budoucnost? Vila se stane během následujících měsíců 
Centrem odborné přípravy v gastronomických a potravinářských oborech. Název projektu napovídá, že bude sloužit i profesnímu vzdělávání, především však příjemnému trávení volných chvil v našich 
lázních. 

Obchodní ředitel Mgr. Tomáš Rak při předávání ceny

Posedmé byly v Brně na lednových veletrzích GO & Regiontour 2014 oceněny výjimečné a vysoce 
kvalitní počiny v oblasti cestovního ruchu. Ocenění byla předána v šesti kategoriích. Ve dvou z nich 
bodovali také zástupci Olomouckého kraje včetně Priessnitzových léčebných lázní.

predstavujeme

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Partner pro váš rozvoj

Pohled na okna kavárny - vizualizace

Pohled od vstupu - vizualizace na interiér kavárny Pohled  - vizualizace na bar
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OHLÉDNUTÍ ZA PLESEM 

Tabule nachystaná na zahájení plesu.

K tanci zazpíval také jedinečný 
jazzman Ladislav Kerndl.

Východočeský taneční orchestr 
RELAX Band a Ladislav Kerndl 

roztančili každého.

Slavnostní zahajovací ceremoniál 
sklidil neutuchající potlesk.

Houslová show Tomáše Zápecy.

Své umění prezentovali 
tanečníci šumperského tanečního 

studia NEXT Jiřího Burdy.

O zábavu se postarali také 
sličné dámy a překvapení 

večera „ Priessnitz – voda a víc nic…!

Tombola plná atraktivních cen
se losovala přesně o půlnoci.

Na plese byli nejen zástupci 
města Jeseníku a Priessnitzových 
léčebných lázní a.s., ale pozvání 

přijal také hejtman Olomouckého
 kraje s chotí.
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Věřte, toto jsou skutečně budoucí 
Priessnitzovy léčebné lázně!

Lázeňský dům Hrad postavili během 
jednoho roku šumperští stavitelé 
Franz a Johann Hampovi. Hrad 

se tehdy stal centrem lázní.

V roce 1839 Priessnitz vlastnil 
čtyři lázeňské domy. 

Fotografie jednoho z nich, 
tzv. Prkenného domu, pochází z roku 1909.

V roce 1822 nechal Priessnitz postavit 
přízemní zděný dům s podsklepením, 

který v roce 1838 rozšířil o přístavbu patra. 
V podobě, jakou dostal v roce 1838, 

se nám, až na malé úpravy, zachoval dodnes. 

Tato veduta je datována k roku 1834 
a zachycuje pohled na rodný 

dům, Kamenný dům a také velký 
Prkenný dům postavený nejvýše.

Nejstarší vyobrazení osady 
Gräfenberg z roku 1832.

OBJEVTE HISTORII LÁZEŇSKÉ 
ARCHITEKTURY NA FACEBOOKU 

Jaký máte vztah k našim lázním a jak často je Na jakou zajímavou osobnost se můžeme těšit tento 
navštěvujete? rok?  

V letošním roce plánujeme pro velký zájem zopakovat 
Vaše lázně jsem navštívila poprvé v loňském roce, když "Večer se světově uznávaným fotografem Robertem 
jsme byli s manželem pozváni na společný reprezentační Vanem". Byl to host, na kterého jsem se velmi těšila, a 
ples města Jeseník a právě Priessnitzových lázní. Toto překvapil mne svou neskonalou skromností, což se v 
místo mne okouzlilo nádhernou přírodou, přátelskou dnešní době u celebrit moc nevidí. Dále připravujeme 
atmosférou a širokou nabídkou lázeňských služeb. Od té "Večer s Michalem Vieweghem", který jsme museli z 
doby jsem zde byla asi čtyřikrát a vždy se sem velmi důvodu jeho zdravotní indispozice přeložit.  
těším, protože je to místo, které mne nabíjí pozitivní  
energií.  Jak trávíte volný čas a relaxujete? 

Ve volném čase ráda cestuji a poznávám nová místa nebo Kde se zrodila myšlenka uspořádat Váš pořad na 
se s manželem věnujeme cyklistice, pokud to jeho Kus řeči se slavnými osobnostmi?
pracovní vytíženost dovolí. 

Tato myšlenka se zrodila na kávě s kamarádkou před 3 
lety. V té době jsme pořádaly módní přehlídky a chtěly Víme, že se zabýváte přípravou a realizací kulturních 
jsme tuto akci něčím obohatit. Tak přišel nápad pozvat akcí nejen tady v lázních, ale v celém regionu. Kdyby 
nějakého známého hosta. Náš první host byl tehdy farář z bylo na Vás, jaká kapela by zahajovala letošní 
Lanšrouna, Zbigniew Czendlik, který nám tento pořad jesenickou lázeňskou sezonu? 
vlastně pokřtil a od té doby pořádáme tento "Večer s Ráda bych viděla kapelu Čechomor nebo skupinu Team, 
hostem" pravidelně. ale vzhledem k tomu, že znám honoráře těchto kapel, tak 

vím, že je to vždy o ceně a až na posledním místě o 
splnění našich přání.Jak tyto osobnosti získáváte?
  

Osobnosti získávám většinou na doporučení známých Co byste popřála na závěr našim čtenářům? 
nebo se pokusím kontakt zjistit sama, což v dnešní době Všem čtenářům přeji hlavně pevné zdraví, lásku a krásné 
není až tak velký problém. Mnohem horší je nalézt prožití blížících se svátků jara.
vhodný termín, protože některé osobnosti jsou tak 
vytížené, že je nutné tento večer plánovat až s ročním Za rozhovor děkuje Mgr. Tomáš Rak
předstihem.

„PRIESSNITZOVY LÁZNĚ MNE OKOUZLILY”, 
ŘÍKÁ PRVNÍ DÁMA OLOMOUCKÉHO KRAJE

Lucii Rozbořilové se s volbou jejího muže do čela Olomouckého kraje také rozšířil seznam pracovních povinností. Po jeho boku se jako první dáma kraje účastní mnohých oficiálních a společenských akcí. Díky 
této „povinnosti“ objevila také naše lázně, které si zamilovala. A dokonce se od své loňské návštěvy stala duchovní mámou oblíbeného lázeňského pořadu „Na kus řeči…“, který již několik let pořádá v 
Olomouci. O pořadu i jejích dalších aktivitách jsme si povídali jak jinak než u kávy v lázeňské kavárně Sofie.

Letošní rok je vyhlášen jako Rok lázeňské architektury. Znáte tu z Gräfenberku? Víte, v jakých chalupách bydleli hosté za Priessnitzova života? Že lázeňský dům Hrad postavili během jednoho roku šumperští 
stavitelé? Jak vypadal interiér haly Sanatoria Priessnitz na počátku 20. století? Jak se k nepoznání změnily ostatní lázeňské domy? Pouze Priessnitzovy léčebné lázně vám ve spolupráci se Společností Vincenze 
Priessnitze a Státním okresním archivem Jeseník přináší exkluzivní celoroční obrazový seriál o architektonickém vývoji prvních vodoléčebných lázní světa. Sledujte náš facebook.

Lucie Rozbořilová

Věk: 
u ženy se přeci neuvádí

Vzdělání:
Obchodní akademie Olomouc

Povolání:
produkční

Rodina:
vdaná, 2 dcery

Záliby:
cyklistika, cestování, mažoretky
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UNIKÁTNÍ
VÝROBKY

VÝBORNÁ
CHUŤ

JEDINEČNÁ
RECEPTURA

ORIGINÁLNÍ
DÁRKY
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PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ JSOU TAKÉ 
VÝRAZNOU KONGRESOVOU DESTINACÍ

DRŽÍME CELOSVĚTOVÝ PRIMÁT

K dalším významným aktivitám Priessnitzových léčebných lázní bezesporu patří pořádání kongresových akcí. Ročně připravujeme více než 30 kongresů a konferencí. Zázemí lázní má velkou variabilitu a 
umožňuje klientům využít různé prostory a uspořádání s kapacitou až pro 400 osob.

Již tradičně se na počátku roku 2014 staly Priessnitzovy léčebné lázně centrem předávání zkušeností a výsledků vědeckých výzkumů v oblasti psychiatrie a psychofarmakologie. Od 8. do 12. ledna se konala v 
prostorách lázní 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference za účasti cca 800 psychiatrů, neurologů, farmakologů, fyziologů a patofyziologů z Česka, Slovenska a dalších evropských zemí.

Naši hosté jistě znají velký Kongresový sál, který mohli nás tradičně koná vždy v 1. polovině ledna. Během 
navštívit při příležitosti koncertu, divadelního předsta- konference máme tu čest přivítat v našich lázních více Kompletní cateringové služby jsou samozřejmostí a také 
vení, nebo jiné společenské akce. Lázně disponují také než 800 hostů. Příprava dalšího ročníků již probíhá…v režii Priessnitzových lázní. Umíme vyhovět i těm Pokud by se udílely ceny za počet opakovaných menšími salonky pro akce komornějšího charakteru. V nejnáročnějším požadavkům klienta. Klienti očekávají Jitka Janíčkovákongresů na jednom místě, pomyslnou zlatou medaili rámci kongresových příprav bývá tradiční tvář lázní flexibilitu a kreativitu. Pokud si přejí akci připravit Vaše obchodní manažerka bychom mohli právem obdržet za již 56. pořádání česko-zcela pozměněna. V místech, kde si naši hosté běžně venku, zajistíme stany, grilování, teambuildingové slovenské psychofarmakologické konference, která se u dopřávají kávu či jiné občerstvení, vyroste pravé aktivity i program pro děti. Jsou rádi, když většinu věcí 
výstaviště se stánky pořádajících a vystavovatelských zařídíme za ně a oni se mohou věnovat práci a obchodu.
firem. Kongresový sál a menší salonky se přerodí v místa 
pro vědecké přednášky a diskusní fóra.

Výhodou lázní je možnost poskytnout účastníkům 
procedury ze široké nabídky masáží, koupelí či zábalů, 
využít Saunový svět či hotelový bazén jako způsob 
psychického odpočinku a celkové regenerace po 
aktivním programu.  V naší nabídce se můžeme 
pochlubit tradičními Priessnitzovými procedurami s 
certifikací JESENÍKY originální produkt®.

Hosté se chtějí ráno probudit, nasnídat, přejít do 
kongresové haly, v klidu poobědvat, vrátit se na jednání 
a poté relaxovat ve wellness centru nebo posedět v baru. 
Spojit práci a zábavu. A přesně toto jim naše lázně 
mohou bez problémů nabídnout.

JSME FLEXIBILNÍ A KREATIVNÍ KONGRESY UMÍME 
TÉMĚŘ 60 LET

NABÍZÍME JEDINEČNÉ 
WELLNESS PROCEDURY SE 

ZNAČKOU ORIGINALITY

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ 
UPROSTŘED HOR

měla medicína a společnost obecně ubírat. Obrovským 
významem výzkumných prací v oblasti léčby psychicky 
nemocných je hledání a nacházení stále novějších a 
bezpečnějších léků s minimalizací možných nepřízni-
vých vedlejších účinků a eventuálních následných 
závislostí a možnosti zneužívání. Z pohledu psychiatra v 
přímém kontaktu s pacientem v terénu je tato konference 
velmi prospěšná v souvislosti s dalším zkvalitňováním 
péče o naše pacienty a přináší alespoň částečnou 
satisfakci oboru, který byl mnoho let odsouván na pokraj 
zájmu státních institucí a také veřejnosti.
56. ročník konference zahájil Prof. MUDr. Cyril Höschl 
DrSc., který je naším nejvýznamnějším odborníkem z 
oblasti psychiatrie. Po roce 1989 byl prvním svobodně 
zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 pak působil 
ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční 
styky téže fakulty. Od roku 1990 je ředitelem Psychiat-
rického centra Praha a přednostou Psychiatrické kliniky 
3. LF UK v Praze. V letech 2007–2008 působil ve funkci 
prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v období 
2008–2009 pak v pozici prezidenta Evropské federace 
lékařských akademií (FEAM). Je také předsedou České 
lékařské akademie. 
Pan profesor Höschl přednáší na univerzitách v Kanadě 
a v USA, pedagogicky působí v Rakousku a v Dánsku. 
Jeho hlavní oblastí zájmu je biologická psychiatrie. Je Díky vědeckým a výzkumným pracím v posledním nalézt adekvátní možnost léčby s minimem nežádoucích práškař: je totiž otcem české poválečné psychofarmako-
průkopníkem psychoneuroendokrinologie v České desetiletí se psychiatrie a s ní úzce spjaté další medicín- účinků. logie a od konce osmdesátých let se podílel na vývoji 
republice. Vychoval generace studentů a desítky ské obory staly centrem celospolečenského zájmu. A Všechny svoje poznatky a výsledky výzkumů pak řady psychofarmak, která se užívají dodnes. Sám ale 
mladých vědců v oboru. Za svou činnost získal v roce tento zájem není náhodný. Bylo prokázáno, že psychic- prezentují každoročně na této konferenci, která má tvrdí, že lidská duše potřebuje obojí – rozhovor i léky. 
2008 ocenění „Česká hlava“.ký stav každého jednotlivce, a také celé populace, má nejdelší tradici nejenom v České republice, ale dokonce Oldřich Vinař je mezi kolegy populární a patří mezi 
Velmi významnou osobností konference je jistě profesor významný vliv na celkový zdravotní stav každého v celosvětovém měřítku. Všichni účastníci konference české lékaře, kteří mají velké renomé i v zahraničí. Ač by 
MUDr. Oldřich Vinař DrSc., který byl účastníkem všech člověka. Proto člověk, který není lidově řečeno v mají možnost získané poznatky uplatňovat co nejdříve si mohl dávno užívat poklidu penze, dál ordinuje ve své 
dosavadních 56 ročníků konference, což je také světový „psychické pohodě“ bývá častěji nemocný, je méně ve své praxi a zlepšovat tak celkový zdravotní stav soukromé praxi, jako bloger komentuje soudobé dění a 
unikát.  Docent Vinař sklidil při úvodním slovu profeso-výkonný, špatně se vyrovnává s konfliktními situacemi a společnosti. studuje jazyky.
re Höschla za tento primát bouřlivý potlesk. Říká se, že také, pokud není adekvátně léčen, se dožívá nižšího V rámci konference bylo předneseno cca 100 odborných 
psychiatři se dělí na práškaře a mluvky – tak tuhle věku. Všechny tyto poznatky jsou hnacím motorem prací a referátů a 50 odborných prací je prezentováno MUDr. Jaroslav Novotný
populární profesi charakterizují žertem sami lidé z vědeckých a výzkumných pracovníků a pracovišť, která formou písemného sdělení. Obdobné konference mají za vedoucí lékař PLL a.s
oboru. Profesor Oldřich Vinař je označován jako typický mají za svůj cíl objasnit příčiny těchto poruch a také cíl na vědecké bázi hledat a ukazovat cesty, kterými by se 

www.priessnitz.cz

Najdete nás 
na Facebooku

www.facebook.com/laznepriessnitz

nebo

Stánek na hale hotelu Priessnitz

Prof. MUDr. Cyril Höschl DrSc.

Připravený kongresový sál

Přednáška v Kongresovém sále na ČNPS

Ke kongresům patří i jedinečná hudební vystoupení - Pražákovo kvarteto
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Ugova šťáva zůstává při uchování
v chladu 4 týdny ve skvělé
kondici. Ugo ji totiž ošetřil
vysokým tlakem. Díky této
technologii má šťáva stejnou
barvu, chuť a obsah živin jako
právě vymačkaná čerstvá šťáva.

Pan Ugo upřednostňuje místní
pěstitele, které zná a kteří
dodávají kvalitní suroviny. Jen
ty totiž vydají tu nejkvalitnější
šťávu. Poznáte ji podle přirozené
barvy a chuti, ale i podle toho,
že sedimentuje – postupně se
usazuje. To je důkaz přírodního
charakteru a čistoty produktu.

uchová-
vejte při
teplotě
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Čaj z mladých kopřiv ZELÍ PODPORUJE IMUNITU

PAMPELIŠKA ZLEPŠUJE 
CHUŤ K JÍDLU

Salát z kysaného zelí s ananasem

MLADÁ KOPŘIVA JE ZÁZRAK

Pampeliškový salát z mladých lístků

RYCHLÝ POMOCNÍK, KTERÝ 
CHUTNÁ I DĚTEM

Mladé kopřivy, voda, citron a cukr. Kopřivy krátce Zelí je v našich podmínkách důležitým zdrojem 
svařte ve vodě s jedním citronem. Slijte, přidejte cukr a vitaminu C. Dále obsahuje vitamín A a vitamíny skupiny 
nehte projít varem. Tonikum po uvaření vychlaďte a B včetně vitamínu B 12, který je nezbytný při tvorbě 
nakonec přidejte citronovou šťávu. Uchovávejte v krve. Bohatě zastoupené jsou i mnohé minerály, 
chladu. Každý den si dopřejte čtyři lžíce, brzy se budete především železo, zinek, selen, draslík, sodík a mangan. 
cítit čistí a jako noví. Zelí obsahuje spoustu vlákniny, bílkovin, aminokyselin 
Chcete-li celé rodině naservírovat kopřivový nášup, a glukózy. 
připravte si špenát z kopřiv nebo omelety s kopřivovou Zelí čistí střeva od těžkých kovů, snižuje hladinu 
náplní.cholesterolu a cukru v krvi. Pravidelná konzumace 

podporuje posílení imunity a s tím spojenou duševní 
vyrovnanost. Tepelná úprava zelí některé důležité 
sloučeniny ničí. Proto je nejlépe je konzumovat ve formě 

Smetanka lékařská byla lékařsky poprvé písemně salátů:
zaznamenána v Číně v sedmém století. Její kořen má 
močopudné účinky, čistí játra a působí jako antirevmati-Kysané zelí překrájíme, smícháme s kostkami čerstvého 
kum. Listy snižují krevní tlak a pomáhají při žlučových ananasu, dle chuti můžeme zakápnout kapkou olivového 
kamenech. Celá rostlina čistí organismus, obsahuje oleje, zamícháme a dáme do chladničky uležet. Přes 
množství vitaminu A, C, beta-karotenu, železa, steroly, zdánlivě podivnou kombinaci je salát lahodná svačina, 
aminokyseliny, pryskyřice a silice. Můžeme ji použít při snídaně či večeře.
žaludečních poruchách, zlepšuje chuť k jídlu, působí na  
tvorbu žaludečních kyselin, zvyšuje tvorbu a vylučování 
žluči.Čerstvá kopřiva má spoustu pozitivních účinků na lidský 

 organismus. Pokud jde očistu organismu, je kopřiva tím 
se pro vysoký obsah vitamínu C připravuje nejčastěji na pravým pomocníkem, protože má močopudné účinky a 
jaře. Příprava je jednoduchá: mladé listy pampelišky pomůže bojovat proti jarní únavě. Kopřiva působí i 
namočíme do studené vody, aby ztratila hořkost, protizánětlivě. Látky obsažené v této rostlince výborně 
nadrobno nakrájíme, přidáme trochu najemno nasekané působí na žlázy s vnitřní i vnější sekrecí a celkově 
cibule, trochu octa a oleje a špetku soli a cukru.podporují trávení a látkovou výměnu. Čajík z kopřivy 

potlačí růst nežádoucí střevní mikroflóry, takže potom 
budou vaše střeva pracovat na jedničku.

Řeřicha je rostlinka se sytě zelenými lístky. Je zdrojem 
vitamínu C, vitamínu B1 a K a beta karotenu. Obsahuje 
mnoho minerálů: draslík, vápník, železo, síru, hořčík, 
enzymy, hořčičný glykosid a další. Zlepšuje krvetvorbu, 
působí protizánětlivě a pročišťuje dýchací cesty. 
Příznivě působí při obtížích močových cest, dýchacích a 
ledvinových obtížích. Podporuje trávení a vůbec 
pozitivně ovlivňuje metabolismus. 
Má ostrou chuť podobnou ředkvičce. Používá se do 
omáček a paštik, na chleba s máslem, do salátů a 
majonéz.  Nejjednodušší a chutná úprava je obyčejný 
chléb s máslem posypaný nakrájenou řeřichou.

Lenka Provázková Dis.
nutriční terapeut

Soubor kreseb ze Státního okresního archivu  Jeseník byl F. Quidenus. Více informací o autorovi a vzniku 
obsahuje pět dochovaných satirických vyobrazení (z satirických obrázků nemáme. Pouze můžeme dát 
pravděpodobně celkem šesti), které popisují Priessnitzo- volnost své fantazii a představit si, kdo byl skutečný F. 
vy procedury. Obrázky vznikly někdy v 80. letech 19. Quidenus, jehož perem ožily gräfenberské opičky.
století v Jeseníku u tiskaře Blažka. Tvůrcem, který svým 
humorem Priessnitzovy procedury rozhodně nešetřil, (vj)

DIETNÍ SESTRA RADÍ…
Jak na jarní únavu GRÄFENBERSKÉ OPIČÁKY 

URČITĚ NEZNÁTE II

 „Příroda byla jeho univerzitou, hory, lesy a chýše 
nemocných jeho posluchárnami, prameny a volný vzduch 

jeho učiteli. V porozumění řeči přírody se mu nikdo 
nevyrovnal, nebyl ovlivněn žádnou soustavou, 

nebyl vřazen do žádné školy, nýbrž byl tím, čím je v 
podstatě …“ dokončení v tajence.  

Em. Kapper: První vodoléčebný ústav Gräfenberk

Jarní únava od února do dubna postihuje každoročně až dvě třetiny populace včetně dětí. Podle 
statistik jsou k ní ženy náchylnější čtyřikrát více než muži. Je spojena s nedostatkem světla, vitamínů a 
pohybu a s přebytkem toxinů v těle.
Návody na její překonání jsou různé, ale zpravidla nejúčinnější je změna jídelníčku, pitného režimu a 
pohyb. Jezte více ovoce a zeleniny, omezte tučná jídla, a dodržujte 2-3litry tekutin za den!

V novoročním vydání Lázeňských pramenů jsme vás seznámili s prvním ze souboru pěti 
jedinečných satirických obrázků uložených ve Státním okresním archivu Jeseník. Dnes vám 
představujeme další.  Věříme, že vám opět vyvolá úsměv na rtech a unikátní Priessnitzovy 
procedury si přijdete do prvních vodoléčebných lázní světa vyzkoušet na vlastní kůži.

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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LEKCE LÉTÁNÍ NA KOŠTĚTI DOSTANETE 
JEN V PRIESSNITZOVÝCH LÁZNÍCH

LÁZEŇSKÉ VELIKONOCE NABÍDNOU TRADIČNÍ ZVYKY

Staré legendy praví, že poslední dubnová noc je magická a čarodějnice se slétají ke svým rejům. Největší dostaveníčka čarodějnic a jim podobných ženštin se prý konala na Petrových kamenech v Jeseníkách. V 
posledních staletích se však tento zvyk z povrchu zemského vytrácí a především mladá generace chce „být in“ a jít s dobou. Nutnost záchrany tradičních čarodějných zvyků si uvědomili v Priessnitzových 
léčebných lázních a u příležitosti letošní Filipojakubské noci uspořádají unikátní workshop návratu k čarodějnickým dovednostem.

S koncem zimních měsíců první vodoléčebné lázně světa nenabízí svým hostům jen speciální očistné kúry a pobyty, ale také společné přivítání jara a oslavu nejvýznamnějších křesťanských svátků – Velikonoc.

Jedinečného čarodějnického projektu se mohou kouzelníci jistě uvítají závody na koloběžkách. Už od v hojném počtu,“ uzavírá Rak.
zúčastnit čarodějnice, čarodějové i černokněžníci z soboty 26. dubna se můžete vydovádět na nafukovacím Malý i velcí se však mohou v rámci programu těšit také 
jesenických hor i podhůří. Všechny zúčastněné čekají tři hradu, superskluzavkách, autodráze, kolotočích nebo na novodobější zábavu.  Budou stavět májku a tančit v 
čarodějnická zastavení, na kterých si osvěží vědomosti z bungee jumpingu. rytmu rocku, popu, disca nebo country.
čarodějnické praxe. Důležitou dovedností je rozeznává- „Uvědomujeme si naléhavou nutnost zachování Celodenní workshop čarodějnických dovedností 
ní kouzelných lektvarů, správný postup přikládání tradičních čarodějnických zvyků, jejichž existence je vyvrcholí zapálením hranice na ochranu před zlými 
velkou lopatou do pece a samozřejmě létání na koštěti. ohrožena současnou moderní dobou a ubýváním duchy a démony a divokou ohňovou show skupiny 
Poslední jmenovaná dovednost, ačkoliv patří mezi praktikujících čarodějnic. Naše každoroční setkávání na POSTPROI. Nakonec ještě s úderem desáté hodiny 
nejdůležitější charakteristiky čarodějnic a byla po staletí Petrových kamenech bylo fenoménem jesenických hor a večerní vypustíme balonky štěstí. 
předávána z generace na generaci, patří v současnosti my bychom si přáli naše reje obnovit,“ vysvětluje jeden z Čarodějnický projekt bude probíhat 30. dubna od 14 
mezi nejohroženější tradiční zvyky. Proto organizátoři hlavních čarodějů Tomáš Rak. Vzhledem k tomu, že hodin na hřišti v Priessnitzových léčebných lázních. Pod 
připravili také její speciální lekce. Nebude ovšem chybět původní místo sletů, tzv. Petráky, se nyní nacházejí v názvem „Pálení čarodějnic a májkování v rámci Česko-
ani seznámení s tzv. strachovým pytlem. chráněné krajinné oblasti, chtějí organizátoři nově reje polských toulek“ jej spolufinancují Priessnitzovy 
Kromě těchto základních čarodějnických dovedností konat právě v Priessnitzových lázních v Jeseníku. léčebné lázně a. s. a Euroregion Praděd.
vás nemine malování na obličej, bubnování na bubny „Vždyť Jeseník v minulosti byl považován za ohnisko 
afrických domorodců, sportovnější čarodějnice a čarodějnických procesů, takže čarodějnice zde žily vždy (vj)

ZELENÝ ČTVRTEK ŘEMESLA A ZVYKY
NEBO VESELICE

KAPLE V. PRIESSNITZE

Letošní velikonoční program v Priessnitzových 
léčebných lázních bude opět bohatý. Již na Zelený Zručným řemeslníkům následně bude patřit Bílá sobota. 
čtvrtek pro vás chystáme koncert jesenické skupiny Jejich šikovnýma rukama budou v hale Sanatoria 
Brejle. Naopak páteční den bude patřit výtvarné dílně Priessnitz vznikat pletené košíky, pomlázky či malované 
pro všechny malé i velké pod vedením Ivety Filipové. kraslice, nebudou chybět ukázky dalších velikonočních 

zvyků. Nejmenší se mohou těšit na Velikonoční 
pohádkovou babičku, ti větší na pravý folklór u cimbálu. 
Sobotní odpoledne završí velikonoční veselice. 
Atmosféru svátků umocní klavírní preludie a komorní Symbolicky na Velký pátek 18. dubna bude zpřístupněna 
koncerty. Na Velikonoční pondělí také nezapomínáme! kaple a hrobka Vincenze Priessnitze, nacházející se 

přímo na lázeňské kolonádě. Neváhejte využít této 
Bude ve znamení rodinné pomlázky. jedinečné příležitosti, při které zajímavými vědomostmi 
Užijte si svátky jara u nás!o lázních, jejich zakladateli a jeho rodině nebude šetřit 

náš lázeňský průvodce Jan Kratěna. Osobnost velikána 
Více se dozvíte na www.priessnitz.cz a plakátech v přírodního léčitelství připomene také komentovaný film 
areálu lázní.Vincenz Priessnitz.

kultura

Pletení pomlázky

Malé i velké čarodějnice se slétají do lázní 

Pátek 16. května 2014, Masarykovo náměstí

Sobota 17. května 2014, Masarykovo náměstí - dopoledne

 

 Big Band Szkola Muzyczna v Nysie (H. Wezner, Polsko) 
 Oktawia Kawecka (Polsko), Femi Temowo (GB) & Band
 Funny Fellows, swingová hudba, humor, zábava (Slovensko)

 Petr Bende a Band, česká superstar

                   Bohaté občerstvení, stánky, doprovodný program,
                   vláček Lázenáček a další … 

 Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník a mažoretky
 Oficiální ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2014,
                   zdravice (krátké projevy) představitelů partnerských měst,
                   krátké vystoupení filmového Priessnitze – herce Petra Krále
 Vystoupení špičkového polského souboru v rámci 
                   připomenutí 15. výročí partnerství Nysa – Jeseník

Sobota 17. května 2014, Priessnitzovy léčebné lázně - odpoledne

 Dětské hrátky s Ivou a Luďkem

 Oficiální ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY v lázních
 PROGRAM PRO RODINY
 NORDIC WALKING
 WAGON ROCK MACHINE

 ČECHOMOR
 OHŇOVÁ SHOW

167.


