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SLEZSKÁ VLASTI, PŮDO 
SVATÁ, ZEMĚ 

NEJKRÁSNĚJŠÍ VŠECH…
Květen dělá skutečně čest svému jménu. V jesenických 
lázních, na Gräfenberku, nás vítá vstup na promenádu 
záhony kvetoucích bílých tulipánů. Za námi stojí vznešená 
budova Priessnitzova sanatoria, připomínající šlechtické 
sídlo, a před námi se otevírá široké údolí, které do dálky 
sleduje tok řeky Bělé. To údolí je lemované horami a 
pohled do něho vyvolává zvláštní pocit volnosti a 
sebevědomí. Myslí probíhá všelicos, snad i otázka po 
minulosti.
V představách si můžeme dovolit otáčet kolem času 
směrem zpět. Vše, co je dnes před námi, mizí a údolí 
zaplňuje les. Pouze ty dvě říčky jsou zde stejně jako 
tenkrát. Mají příznačná jména Bělá a Staříč, která získala v 
pradávnu od Slovanů. Ovšem ti už zde nejsou a přicházejí 
noví osídlenci germánského původu. Hledají místo, kde by 
se mohli usadit a nabízí se jim pěkná niva na soutoku obou 
řek, které zde splývají v jednu, která si ponechává pouze 
jedno jméno – Bělá a teče dál směrem k Odře a s ní až do 
Baltu. Ti noví obyvatelé začínají s mýcením v údolí a na 
stráních. A místo, kde vzniká sídliště, získává charakteris-
tické označení – volná, svobodná, lesní niva, v té jejich řeči  
Frei-Wald-Au ( frei tj. svobodný, volný, Wald – les a Aue – 
niva, luh). Zprávy o něm pocházejí z počátku třináctého 
století.
Vskutku rozkošné, krásné místo, kde lze volně dýchat a 
svobodně žít. Z mýtin se v údolí i na stráních stávají pole. 
Na jedné z nich objevili zrníčka zlata. I zde vzniká jakási 
zlatá horečka a ve stráni se kutá a kopec je označen jako 
Goldkoppe (Gold – zlato, Koppe – kopec), t. č. Zlatý 
chlum. Zkusilo se kopat i na protilehlé stráni, avšak zde 
bezvýsledně. Ono místo nazváno Grabenberg (–hora, kde 
se kope) později Gräfenberg – Knížecí hora). 
Ovšem historie toho místa není poznamenána pouze 
volností a mírem. Vyskytují se zde epidemie, je postiženo 
rozsáhlým požárem a nakonec i důsledky třicetileté války. 
Tu se koncem šestnáctého století rozhodlo asi pět rodin, že 
se odstěhují na Gräfenberk, kde si postavily dřevěné 
chalupy. Mezi nimi je i rodina ze starého rodu Priessnitzů. 
Mají již dva syny, avšak 4. října 1799 přichází na svět třetí. 
Bude se jmenovat Vincenz (tj. odvozenina slova Winzer – 
vinař, ovšem ozývá se v něm i ono latinské Vincentius – 
vítězící). Život tohoto chlapce, později muže, je skutečně 
poznamenán řadou vítězství. V 17 letech vítězí nad téměř 
smrtelným zraněním a později je to řada vítězství nad 
neduhy jeho bližních. Na základě vlastních zkušeností se z 
něj stává vodní lékař. Léčebným prostředkem byla pro něj 
studená pramenitá voda, avšak i ten vzácný horský vzduch, 
slunce, pohyb a strava (příznačný je tzv. Priessnitzův 
celozrnný chléb). Narůstající příval pacientů nutí Priessnit-
ze k přestavbě rodného domu v dům kamenný o jednom 
poschodí, pak ke stavbě dřevěného tzv. Starého léčebného 
domu a nakonec k vybudování obrovského domu s 
rozsáhlou jídelnou, jejímž rozměrům se nevyrovnal žádný 
sál tehdejší Prahy nebo Brna. 
V roce 1851 Priessnitz umírá na následky onoho poranění v 
mládí, ale i úplného vyčerpání a jaterní choroby. Je krásná 
charakteristika Priessnitze baronem dr. Türckheimem: 
„Bez nároků, nikdy se nechlubící, vždy ochoten poskyt-
nout pomoc svým nemocným, ve dne v noci neúnavný, 
laskavý, přísný a důsledný ve svém počínání.“ 
Po Priessnitzi se ujímá lázní Dr. Schindler, který dal na 
Gräfenberku postavit šest domů. Na přelomu 19. a 20. 
století vznikají další léčebné a ubytovací domy a lázně 
dostávají nynější vzhled. Přichází 2. světová válka a z lázní 
se stává na přechodnou dobu útočiště pro uprchlíky z 
nálety zničených německých měst a lazaret. Po válce 
odcházejí Němci a do historie lázní zase vstupuje české 
(slovanské) osídlení, jako kdysi v dávnověku. 
Dnešní lázně získávají na kráse. Jakým dojmem působí na 
ty, kteří sem přicházejí za zdravím? Jaký k nim nabývají 
vztah? Musíme přiznat pravdivost té „slezské hymny“, 
která pokračuje dalšími slovy: „K tobě láska vrchovatá…“

MUDr. Alois Kubík
dlouholetý lázeňský lékař

MUDr. et PhDr. Josef Reinhold je jednou z nejvýznam- klinických pracovištích, hospitoval na neurologické 
nějších a nejzajímavějších postav jesenických lázní. klinice profesora L. Frankl-Hochwartera ve Vídni. 
Jeho zásluhou získal Gräfenberk v údobí mezi oběma Zkušenosti o moderních názorech na výměnu látkovou 
světovými válkami opět věhlas, jaký zažíval za života získával u profesora Noordena, poznatky z neurologie a 
svého zakladatele. z psychiatrie u nositele Nobelovy ceny Julia Wagner-

Jauregga, byl frekventantem speciálních kursů psycho-
terapie u Sigmunda Freuda. Také po příchodu do 
Jeseníku nezahálel.  V zimních měsících, mimo hlavní 
provoz lázní, studoval u známého mnichovského 

Na Gräfenberk nastoupil roku 1913 jako asistent 
psychiatra Emila Kraepelina či významného internisty 

tehdejšího šéflékaře dr. Rudolfa Hatscheka. Již tehdy prý 
Friedricha Picka v Praze.

měl ambice, že se bude věnovat léčení nervových a 
Reinholdovy plány však načas překazila I. světová 

duševních chorob na nejvyšší možné úrovni, nikoli na 
válka, během níž působil jako vedoucí lékař vojenského 

bázi pouhé a velmi často nevědecké empirie. Není divu. 
psychiatrického oddělení v Opavě. Po skončení války se 

Mladý Reinhold, který napřed vystudoval filozofii, rok 
vrátil na Gräfenberk, kde byl po úmrtí primáře Hatsche- Josef Reinhold se narodil 14. července 1885 v haličském před nástupem na Gräfenberk ukončil také studium 
ka jmenován přednostou Priessnitzových léčebných městě Strij, které je dnes součástí Ukrajiny.lékařství. Jeho specializací byla neurologie a psychi-
ústavů. Tam také roku 1904 odmaturoval na polském gymnáziu. atrie. Na budoucí dráhu psychiatra se připravoval velmi 

Studoval filosofii v Göttingenu a ve Vídni, kde byl roku důkladně a cílevědomě na nejlepších tehdejších 
1908 promován na doktora filosofie. Roku 1912 ve 
Vídni ukončil studium lékařství. Rok poté nastoupil jako 
asistent v jesenických lázních, roku 1921 se stal Pod jeho vedením získal Gräfenberk výbornou diagnos-
přednostou Priessnitzových léčebných ústavů, kde až na tickou i léčebnou základnu. Neváhal modernizovat 
válečná léta působil do své smrti. léčebný ústav a jeho provoz po všech stránkách. Ve 
Je autorem rozsáhlé kapitoly o psychoterapii v mno-třicátých letech bylo vskutku průkopnickým činem 
hosvazkovém díle „Handbuch der Neurologie.“  K zařídit v lázeňském léčebném objektu dobré rentgenolo-
padesátinám mu jeho vědečtí přátelé a žáci vydali gické oddělení a laboratoře. Primář Reinhold zcela 
„Slavnostní spis,“ do kterého přispěli původními dvaceti záměrně usměrnil gräfenberskou tradici, hlásající 
sděleními mnozí hlavní představitelé světové psychi-víceméně nekriticky všemohoucí vliv vodoléčby na 
atrie. všemožné choroby, tím, že vybudoval moderní ústav, 
Primář Reinhold byl prý ušlechtilý, vyrovnaný a který byl v souladu s pokrokem vědy a který se stal 
snášenlivý člověk, přísný k sobě i ke svému okolí. vzorem pro podobný postup v jiných, především 
Plynně ovládal deset jazyků, miloval poezii i vážnou zahraničních, lázních.
hudbu. Za II. světové války emigroval do Polska, zažil 
koncentrační tábor. Pro své výjimečné znalosti a 
schopnosti byl zván lékařem filosofem a znalcem 
lidských duší. 
Zemřel na Gräfenberku 3. listopadu 1947, jeho jméno 
však má ve vědeckém světě oprávněně stále velký zvuk.

(vj)

ŽÁK NOSITELE NOBELOVY CENY 
I SIGMUNDA FREUDA

MUDr. et PhDr. 
JOSEF REINHOLD

(1885 – 1947)

PRŮKOPNÍK MODERNÍ LÁZEŇ-
SKÉ PSYCHIATRICKÉ PÉČE

DANTEHO PEKLO NA ZEMI

uniknout smrti. S dalšími vězni se před likvidací ukrýval 
ve sklepeních budovy SS.
Do vlasti se vrátil v roce 1946 a 1. února 1947 se opět ujal 
vedení Priessnitzových ústavů. Jeho podlomené zdraví 
však pracovní vypětí nevydrželo a opakovaný infarkt 
srdce skončil jeho život 3. listopadu 1947.

Jeho aktivity a ambice s jesenickými lázněmi bohužel 
opět přerušila válka, druhá světová. Dr. Reinholdovi 
hrozila persekuce. Jeho zahraniční přátelé mu nabídli 
místo profesora psychiatrie v USA, on však odmítl a 
emigroval do Polska. Jeho rozhodnutí se mu stalo 
osudným. Po pádu Polska byl internován v koncentrač-
ním táboře u Drahobycze. Lstí, a podle vyprávění jeho 
ženy také s pomocí vedoucího tábora, se mu podařilo 

Český pomník Plaremberg. Jeho nápis „Au genie de l'eau froide“ - Dílo mělo vyjadřovat dík Priessnitzovi za léčbu a tak pamatuj na studenou vodu,
Český pomník v lázních neminete. Stojí na začátku „Géniovi studené vody” hovoří za vše. Pomník stojí při reprezentovat Uhry. Autorem pomníku je vůdčí jež spojená s dietou, pohybem a čistým vzduchem
lázeňské kolonády a patří mezi její veliké skvosty. příjezdové cestě do lázní pod lázeňským domem Ripper. představitel evropského klasicistního sochařství Ludwig je největším léčebným prostředkem.
Stavba Českého pomníku na Gräfenberku byla v 70. Schwanthaler. Na podstavci si naopak můžete přečíst  Ty tvoří podstatu přírodní léčby.
letech 19. století prestižní záležitostí. Národní kruhy v Jubilejní pomník slova Mihaly Vörösmathyho, jednoho z nejvýznamněj- Proto, hrozí-li akutní či chronická nemoc,
Praze na něj pořádaly finanční sbírku, sochu řecké Pomník byl vystavěn ke stému výročí Priessnitzova ších maďarských lyriků té doby. neklesej na mysli a důvěřuj
bohyně zdraví v pražské kovolitecké firmě Benke odlili narození. Slavnostně odhalen a vysvěcen byl 7. července této jediné oživující a uzdravující síle.
podle návrhu mladého J. V. Myslbeka. Socha Hygie je 1899. Autorem busty je zakladatel zdejšího kamenoprů- Nadlerův hrob
tak jediným Myslbekovým dílem v celém Slezsku! myslu Adolf Franke. Podobně jako Enhuber i Franz Nadler byl důstojníkem Polský památník

rakouské armády a vzal si dobrovolně život. Pomníček, Myslbekova Hygie na Českém pomníku prý okouzlila 
Enhuberův náhrobek Krizový kříž který byl pro něj zbudován, byl velmi jednoduchý. V rovněž Poláky, kteří chtěli, aby vytvořil pomník také pro 
Enhuberův pomník najdete u cesty k Jitřnímu prameni. Kříž nechal vystavět Johann II. z Lichtenštejna, který se roce 1937 byla provedena oprava a při té příležitosti zde ně.  K dohodě však nedošlo. Nakonec vznikl trojboký 
Kdo byl Friedrich Edelmann von Enhuber? Major c. k. na Gräfenberku také léčil. Tvrdou Priessnitzovu léčbu, byl vyryt text s verši z Evangelia sv. Lukáše: mramorový jehlan, na jehož vrcholu sedí polský orel s 
rakouské armády z Vídně, který se údajně zamiloval do která spočívá ve vyvolání krizového stavu v těle, prý Nolite judicare, et non judicamini. Luc VI. 37 (Nesuďte a rozepjatými křídly a s královskou korunou na hlavě. 
chudého děvčete. Rodina mu bránila ve sňatku, proto si nesnášel. Nakonec se však vyléčil.  Možná i proto je jeho nebudete odsouzeni. Lukáš 6,37) Zhruba pětimetrový památník byl na lázeňské kolonádě 
vzal život. Jako sebevrah nemohl být řádně pohřben na vláda druhou nejdelší v evropské historii, svému Nadlerův hrob neminete po cestě k Jitřnímu prameni. odhalen patrně v roce 1894.
hřbitově, a tak ho Priessnitz nechal pohřbít na svém knížectví panoval více jak 70 let. Na památku své těžké 

Ripperův kámenpozemku. Pomník mu prý nechaly postavit gräfenberské léčby nechal postavit pomník ve tvaru kříže. Z lázní k Pamětní kámen
Ripperův kámen najdete při vašich procházkách pod a frývaldovské paní. tomuto místu vede pohodlná pěšinka a jsou odtud pěkné Datum vzniku ani autor nejsou známi. Kámen je umístěn 
vrcholem Studničního vrchu už od roku 1890. Johann výhledy na pohoří Jeseníků. vedle lázeňského domu Jan Ripper. Jsou na něm v 
Ripper byl Priessnitzův zeť, který se velkou měrou Francouzský pomník německém jazyce vyryty hlavní  myšlenky 
zasloužil o další rozvoj lázní a města. Byl také zakládají-Pramen podobu pomníku získal v roce 1841, kdy jej jako V. Priessnitze: Maďarský pomník cím a dlouholetým předsedou Moravsko-slezského poděkování Priessnitzovi nechal vystavět plukovník Byl na kolonádě postaven v roce 1839 na přání maďar- Chceš-li na živý organismus sudetského horského spolku, který se věnoval rozvoji francouzské armády, francouzský rytíř M. de ských pacientů v čele  s hrabětem Jánošem Erdödym. docílit vlhké teplo nebo čerstvou sílu, turistiky v Jeseníkách.  

LÁZNĚ TENTOKRÁTE V POMNÍCÍCH

ZNALEC LIDSKÝCH DUŠÍ 
S OSUDEM VÁLEČNÉHO VĚZNĚ

PÁR SLOV S...

Vincenz Priessnitz svou pracovitostí, pílí, zápalem a odhodláním vybudoval ústav, který se pod jeho vedením stal vskutku světoznámým. Získal ta největší 
císařská ocenění a pocty, ještě za jeho života vyšlo na dvě stě knih a brožur věnovaných jeho vodoléčebné metodě. Bez následovníků však není budoucnosti. 
Naštěstí, můžeme říci, že naštěstí také pro nás, v jeho práci pokračoval lékař Josef Schindler i jeho zeť Johann Ripper. A ani další pokračovatelé nedopustili, 
aby byl Priessnitzův odkaz zapomenut. Nade všechny vystupuje osobnost lékaře Josefa Reinholda. 

Měsíc květen v Jeseníku nepřináší jen krásné jarní dny s výhledy na sluncem zalité hřebeny hor a 
rozkvetlé louky, ale také tradiční svátek otevírání lázeňské sezony a žehnání zdejším zázračným 
horským pramenům. Letos na oslavách koncertuje také svitavsko-pražská skupina Čechomor. Pár 
slov o lázních a relaxu, ale trošku i o hudbě, jsme před koncertním dnem D v Priessnitzových 
léčebných lázních prohodili s houslistou, skladatelem, zpěvákem a členem kapely Karlem Holasem.

Otevírání lázeňských sezon má v českých lázních vás byl už několikrát. Vlastně poslední koncert jsme 
dlouholetou tradici. Koncertoval jste již někdy na odehráli nedávno. Bylo to v lednu při příležitosti Česko-
podobné akci? slovenské psychofarmakologické konference. A 
Na zahájení lázeňských sezon jsme si zahráli už atmosféra, která tady tehdy panovala, byla skvělá.
několikrát, ale v Jeseníku budeme hrát při takové Jak se Vám u nás líbí?
příležitosti poprvé. A musím říct, že se do jesenického Moc.  Nevím, co bych ještě dodal. Mám rád totiž les, 
horského prostředí opět těšíme. zeleň a ten klid, který člověku les dopřává. Jeseník je v 
Navštívil jste již v minulosti Priessnitzovy léčebné tomto směru opravdu magické místo a myslím, že 
lázně, třeba o dovolené? nejsem jediným členem kapely, který si to myslí.
Bohužel jsem ještě neměl příležitost do jesenických 
lázní přijet ryze soukromě. Ale v rámci koncertů jsem u Pokračování na straně 2

Josef Reinhold; zdroj SOkA Jeseník

Karel Holas; foto PLL a.s.
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NEJSTARŠÍ EVROPSKÝ SPOLEK PŘÍRODNÍ LÉČBY 
SLAVIL NAROZENINY

EDITORIAL
Každá země, region, místo si z minulosti s sebou přenáší 
dědictví předků. Jaká specifika si do dnešních dnů nese 
Jesenicko? 

Když pominu temnou historii čarodějnických procesů, 
tak tím možná nejautentičtějším příkladem zdejší 
kulturní historie je odkaz Vincenze Priessnitze. Pocházel 
přímo ze zdejších hor, je skutečným fenoménem 
Jesenicka! Věděli jste však, že o rozvoj Prissnitzových 
myšlenek a lázní na Gräfenberku se zasloužil jeho zeť 
pocházející z jižních Čech, doktor z Jizerských hor nebo 
dokonce další lékař až odněkud z Haliče? 

Priessnitzovi následovníci pocházející ze všech koutů 
rakouské monarchie nejsou výjimkou. Jesenicko je od 
nepaměti pohraniční oblastí, i proto je ovlivněno 
působením příchozích obyvatel společně s jejich zvyky a 
obyčeji, které se navzájem prolínají a vytvářejí zajíma-
vou, svébytnou kulturu. Identita tohoto prý zapomenuté-
ho kraje snad nikdy nebyla jednoznačná. 

Do jejího vývoje se zapsaly války o dědictví rakouské v 
polovině 18. století, vytvářelo ji obyvatelstvo, které bylo 
po druhé světové válce odsunuto, ovlivnily ji zvyky a 
obyčeje nových příchozích ze všech koutů českých 
zemí. Možná s překvapením se v tomto cípu Slezska 
setkáte s původními rumunskými zvyky, silnou tradicí 
moravského nebo slovenského folkloru. Možná jste se u 
nás už zúčastnili vskutku živoucích řeckých slavností.
Asi zde opravdu nemáme skutečný tradiční folklor jako 
na Hané nebo na jižní Moravě, ale není právě pestrost a 
svébytnost kultury Jesenicka tím barevným, jedineč-
ným, lákavým? 

Neméně pestrý a lákavý kulturní program, jako jsou 
tradice našeho kraje, se vám snažíme nabídnout během 
celé nadcházející lázeňské sezony. Už v rámci květno-
vých oslav, které 167. lázeňskou sezonu na Gräfenberku 
nastartují, slibují zvučná jména českého i polského nejen 
hudebního nebe. V rámci oslav si mimo jiné také 
připomeneme neobyčejnou osobnost doktora Josefa 
Reinholda, díky němuž se jesenické lázně v meziváleč-
ném období těšily světovému věhlasu odborného 
vědeckého pracoviště. Hudba k tradicím lázeňského 
života patří také formou promenádních koncertů, na 
které se můžete těšit během letních měsíců. Kromě toho 
nás v Jeseníku čeká znovuobnovený Závod Míru, který 
po II. světové válce platil za největší amatérský cyklis-
tický závod ve střední Evropě, Den dětí, Den zdraví, 
Mezinárodní den bezpečnosti nebo Mezinárodní 
balneologická konference. 

Ale nepředbíhejme. Těšme se z nadcházejících krásných 
májových a červnových dnů kdekoliv, kde je nám 
příjemně. Ovšem lhala bych, kdybych nepodotkla, že 
nejlépe vám bude, milí přátelé, jistě uprostřed jesenic-
kých hor a v našich jedinečných lázních.

Báječné dny vám přeje Věra Janků

DOPISY NAŠICH 
KLIENTŮ

Dobrý den,
ze všeho nejdříve bych Vám chtěl za všechno strašně 
moc poděkovat. Pobyt byl prostě úžasný.
Přijeli jsme, řekl bych, tak za 5 minut 12, bylo to opravdu 
natěsno… Na recepci, jako vždy, perfektní chování, 
holky věděly, kdo jsem, a tak mi nic nevysvětlovaly, vše 
my předaly a mohli jsme rychle jít na koupel. Pokoj byl 
naprosto ukázkově uklizený, na stole krásný dárek, na 
posteli růže. Už samotný příchod byl skvělý. Navíc 
musím říct, že pokoj 215 je nádherný. 
Na 19.30 byla večeře, v jídelně bylo asi sedm nebo osm 
párů, dohromady pravděpodobně romantické a valen-
týnské pobyty. Stoly byly nádherně nachystané, snad do 
posledního detailu. Celé to bylo neuvěřitelně vkusné. 
Atmosféra byla doopravdy romantická a vše, co obsluha 
udělala, naprosto přesně zapadalo do té romantické 
atmosféry. O jídle si myslím, že není třeba mluvit, to je 
vždy skvělé. Večeře udělala skutečně dojem. 
Ačkoliv se to netýkalo mě, tak bych chtěl pochválit 
personál za jeho chování. Na valentýnském pobytu byl 
pár a ti s sebou měli dítě (4-5 let).  Logicky byl stůl 
naservírován pro 2, avšak přišla obsluha a malému 
donesla taky něco na zub se slovy, aby mu to nebylo líto. 
V tomto případě klobouk dolů za profesionalitu a lidský 
přístup.
Sobota začala snídaní. Chování personálu na 1*. Co se 
týče obsahu snídaně, tak to bylo jen těžko k uvěření… 
Co se procedur týče, personál očividně neustále prochází 
školením, jak se chovat ke klientům, chování opět 
vzorové, procedury skvělé. Za mě i za Petru musím říct, 
že nápad s vířivkou pro 2 osoby byl skvělý. Museli jsme 
cca 25 minut čekat, než jsme mohli jít dovnitř, personál 
se nám každou chvíli omlouval, že s tím bohužel nic 
nenadělají, že se klientům nechce odcházet :-) Ale tohle 
bych neviděl jako problém, personál to neovlivní a rušit 
páry ve vířivce personál taky nechtěl. 
Vzhledem k počasí se nekonalo pouštění balonků štěstí a 
nepodával se ani punč, ale je to pochopitelné, v tu dobu 
byl v TV hokej a navíc foukalo takovým způsobem, že 
by balónky nešlo zapálit ani plamenometem. Sobotní 
večeře se taky moc povedla. 
Co se neděle týče… Bazén, opět skvělý nápad, cca 10 
minut jsme jej navíc měli jen pro sebe, takže to nemělo 
chybu :-) Hned po bazénu aroma masáž, tady jsem se 
domluvil, že nevyužijeme tu nabídku, že budeme oba v 
jedné místnosti, ale že dáme přednost tomu, ať je každý 
zvlášť, protože při masáži se člověk těžko soustředí na 
něco jiného než na samotnou masáž.
Musím tedy říct, že pobyt byl skutečně luxusním 
zážitkem. Nemáme co vytknout. Strašně se nám oběma 
líbilo a myslím si, že i když to nebude na valentýnský 
pobyt, tak jsme tam společně letos nebyli naposled :-) 
Opravdu. Jen tak dále.

Jakub Cihlář 

DEN DĚTÍ
s Gábinou Partyšovou

PROGRAM ZDARMA

31. 5. 2014

Věřit přírodě, takto znělo hlavní téma celé akce, která se 
konala 25. až 27. dubna 2014. Místo konání, výstavní 
areál Hohenwart-Forum Pforzheim, bylo plné témat 
přírodní léčby ze všech kontinentů. Na akci se setkali 
odborníci, zdravotní instituce, jednotlivé spolky a široká 
veřejnost. Taková hojná účast nebyla překvapivá. 
Naturheilbund, který vychází z Priessnitzova pojetí 
přírodní léčby, dnes totiž sdružuje celkem 50 spolků 
přírodní léčby a čítá přes 12 000 členů. Mezi významné 
aktivity spolku a jeho regionálních pracovišť patří 
rozšiřování, osvěta a uznání přírodní terapie. 
Priessnitzovy léčebné lázně a.s. prezentoval na slavnost-
ním výročním kongresu vedoucí lékař MUDr. Jaroslav 
Novotný a obchodní ředitel společnosti Mgr. Tomáš 
Rak. Konference byla zahájena slavnostním večerem, na 
kterém bylo uděleno ocenění Dr. Jürgenovi Helfrichtovi 
za rozsáhlé dílo: Vincenz Priessnitz a jeho recepce 
hydroterapie do roku 1918. Celý kongres ukázal vysoký 
standard dnešní přírodní léčby vycházející z myšlenek 
našeho Priessnitze. Nemůžeme nezmínit, že o jeho 
tradiční léčbu byl nebývalý zájem. Akci doprovázely 
odborné přednášky, workshopy a semináře a přilákala 
přes 3 500 zájemců z celého Německa.

Mgr. Renata Frančáková
obchodní manažerka

Využil jste již někdy wellness pobyt v lázních?
Zatím jsem ještě žádný wellness pobyt neabsolvoval. 
Jsem si ale jistý, že ten čas brzy nastane, a to potom 
navštívíme vaše lázně a zdejší léčebné procedury a 
wellness. 

Jakým způsobem nejraději relaxujete?
Už jsem se zmínil, že mám rád les, takže podle mě je 
nejkrásnější relaxací procházka v lese, ráno, v podvečer, 
je jedno kdy.  Jeseník leží uprostřed hor a uprostřed 
krásných lesů. Příležitostí pro relax podle mého gusta je 
tady tedy víc než dost.

Jak vznikl název vaší kapely Čechomor?
Původně, v roce 1988, jsme vznikli jako I. Českomorav-
ská nezávislá hudební společnost. To já jsem teda ještě v 
kapele nepůsobil. Pak jsme se přejmenovali na Česko-
moravskou hudební společnost. A až od roku 2000 se 
jmenujeme Čechomor podle naše tehdejšího alba. Ten 
název vznikl ze spojení pojmenování Čech a Moravy.

Na co se mohou vaši fanoušci těšit letos? Co pro nás 
připravujete?
Naši fanoušci se mohou těšit na známé písně, které jsme 
zařadili do našeho playlistu. Určitě zazní Mezi horami, 
Hruška, Velické zvony a mnoho dalších.

Za rozhovor děkuje Jitka Janíčková

V roce 1889 byla slavnostně otevřena dominanta francouzské metropole Eiffelova věž, Klub českých turistů vyznačil první českou turisticky značenou 
cestu, vznikl Sokol, narodil se Charlie Chaplin. Ten rok však byl založen také Deutscher Naturheilbund, nejstarší evropský spolek přírodní léčby. Proč je to 
tak zajímavé? Základem jeho filozofie jsou myšlenky zakladatele našich lázní Vincenze Priessnitze! A Priessnitzovy léčebné lázně se na konci dubna účast-
nily výročního kongresu této organizace. 

PÁR SLOV S...

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK

Jízdní řád (květen - červen)

Lázně Bytovky Nádraží Náměstí příjezd Náměstí odjezd Nádraží Bytovky Lázně
09:00 09:10 09:20 09:30 09:30 09:40 09:50 10:00
10:00 10:10 10:20 10:30

11:30 11:40 11:50 12:00
14:30 14:40 14:50 15:00

16:00 16:10 16:20 16:30

Lázně Bytovky Nádraží Náměstí příjezd Náměstí odjezd Nádraží Bytovky Lázně
09:00 09:10 09:20 09:30 09:30 09:40 09:50 10:00
11:00 11:10 11:20 11:30 11:30 11:40 11:50 12:00
15:30 15:40 15:50 16:00 16:00 16:10 16:20 16:30

Lázně Nádraží Horní Lipová příjezd Nádraží Horní Lipová odjezd Lázně
12:30 13:30 16:00 17:00

Lázně Náměstí Čertovy kameny příjezd Čertovy kameny odjezd Náměstí Lázně
10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 12:00
14:30 15:00 15:30 15:30 16:00 16:30

Lázně Jeskyně Na Pomezí příjezd Jeskyně Na Pomezí odjezd Lázně
10:00 10:30 10:30 11:00
14:30 15:00 15:00 15:30

12:30 13:30 16:30 12:30 13:30 16:30

Lázně - Vlakové nádraží - Masarykovo nám. - Vlakové nádraží - Lázně Lázně - Vlakové nádraží - Masarykovo nám. - Vlakové nádraží - Lázně

Lesní Bar & Jesenický Semmering 

Lázně - Masarykovo nám. - Čertovy kameny - Masarykovo nám. - Lázně Lázně - Jeskyně Na Pomezí - Lázně

Lázeňský okruh Lázeňský okruh

SOBOTA NEDĚLE

STŘEDA

Společná fotografie zástupců  německého spolku Naturheilbund a našich lázní; foto Naturheilbund

Čechomor; foto CZA agentura
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Pane Halamíčku, jako velká společnost máte Společně s dalšími lázněmi v nabídce se nám dařilo tento 
Oddělení rekondičních pobytů a samostatné zaměstnanecký benefit stále vylepšovat, vyjednávat více 
Oddělení rekreací. Od kdy jsou u vás oddělení takto služeb a také výhodnější podmínky. Díky tomuto vývoji 
zavedena? dnes posíláme každý rok do lázní kolem 2 500 zaměst-
Domnívám se, že samostatné Oddělení rekondičních nanců a jejich počet stále roste. Abychom tento benefit 
pobytů nemá mnoho firem. Naše oddělení je v podstatě v mohli pro zaměstnance stále rozvíjet, je rozpočet na 
provozu pouze rok, ale za jeho vznikem stojí dlouholetý sociální výdaje jednou z našich významných priorit při 
program rekondiční péče o naše zaměstnance. Naprosto každoročním kolektivním vyjednávání.
unikátní je ale skutečnost, že kompletní provoz tohoto 
oddělení a vůbec realizaci samotných pobytů zajišťuje Nedávno jste zavedli nový systém pro získání 
pomocí své profesní specialistky odborová organizace rekondičních pobytů. V čem spočívá jeho jedineč-
Odbory KOVO MB. Není totiž zcela běžné, aby nost?  
odborová organizace benefit nejen s firmou vyjednala, Je zcela pochopitelné, že benefit v takovém měřítku 
ale zároveň se i aktivně podílela na jeho realizaci. A toto nemůžeme organizovat s tužkou a papírem. Dalším 
je právě jeden z velice dobrých příkladů konstruktivního důležitým faktorem je samozřejmě zajištění kvalitního 
sociálního dialogu mezi odbory a firmou. Při tvorbě zákaznického servisu a pohodlí při nákupu rekondičního 
budoucí strategie rekondičních pobytů samozřejmě úzce pobytu. Proto jsme za přispění firmy v loňském roce 
spolupracujeme s oddělením Sociálních služeb a zprovoznili moderní prodejní a rezervační software, 
Zdravotnictvím firmy ŠKODA. Oddělení rekreací pak který používají velké cestovní kanceláře. Zaměstnanec 
velice dobře doplňuje nabídku našich služeb o celoroční si v pohodlí domova otevře námi vydávaný katalog 
rodinnou rekreaci v tuzemsku i zahraničí. rekondičních pobytů, v klidu si vybere a přes internet si 

pobyt jednoduše objedná. Následně se již pouze dostaví 
Vašich služeb může využívat každý zaměstnanec? k podpisu smlouvy a může vyrazit do lázní.
Nárok na rekondiční pobyt za zvýhodněnou cenu má 
každý zaměstnanec firmy ŠKODA. Jsou však vybrané Vnímáte, nebo přímo měříte, spokojenost s ozdrav-
skupiny zaměstnanců, které mohou využít pobyt v nými pobyty, zdravotní stav či výkonnost po návratu 
lázních za ještě výhodnějších podmínek. Každý rok v do zaměstnání?
rámci kolektivního vyjednávání jsou tyto skupiny Samozřejmě nás velice zajímá zpětná vazba, jak 
dojednány v dohodě Kolektivní smlouvy. Jedná se subjektivní v podobě vnímání pobytu samotným 
zejména o zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnancem, tak i objektivní zpětná vazba, kterou 
(OZP), seniory (30 let a více v zaměstnaneckém zprostředkovávají lékaři pracovně-lékařských služeb. S 
poměru), zaměstnanci vybraní pracovním lékařem, ženy ohledem na délku pobytu dva týdny jsou zde tyto pobyty 
v dělnických profesích nebo pracující v noci. Kromě vnímány jako významný preventivní prostředek k 
výrazné finanční dotace tito všichni mohou na rekondič- udržení výkonnosti zaměstnance, zejména pak v tzv. 
ní pobyt uplatnit i 5 dní placeného volna. Naše odbory kategorii 50 plus.
svým členům také navíc poskytují finanční příspěvek.

Jak jsou vaši zaměstnanci spokojeni s  pobytem v 
Jaké další benefity v oblasti péče o zdraví mohou vaši Priessnitzových lázních?
zaměstnanci využívat? Priessnitzovy lázně mají u našich zaměstnanců velice 
Podpora zdraví zaměstnanců byla, je a bude důležitá. V dobrý zvuk a také početnou stálou klientelu, která sem 
této oblasti udělaly v poslední době Odbory KOVO jezdí rok co rok, což samozřejmě napovídá o jejich 
společně s firmou ŠKODA velký kus práce. Mezi hodně spokojenosti jak s lázněmi, tak překrásnou přírodou 
využívané zdravotní benefity patří samozřejmě lázně, Jeseníků.
rehabilitační programy ve vlastním rehabilitačním 
zařízení, očkování proti chřipce, programy odvykání Už jste si dopřál i Vy pobyt v lázních?
kouření, firemní posilovna a sauna, odměny za zdravý Přestože mám již čtvrtým rokem na starosti rekondiční Všechno má svůj vývoj a také zdravotní péče o zaměst-životní styl apod. Odbory ještě navíc pro své členy pobyty pro zaměstnance, sám jsem na rekondičním nance si prošla tím svým. Rekondiční pobyty, tak jak je zajišťují u místních poskytovatelů slevy na masáže, pobytu nikdy v životě nebyl. Protože mám malé děti, známe dnes, se rozvíjely postupně od roku 1996, kdy se saunu a kondiční plavání. Dále podporujeme nebo přímo snažím se nyní veškeré aktivity orientovat na ně, ale je jich zúčastnilo necelých 500 zaměstnanců. V té době a organizujeme řadu sportovních aktivit nejen pro členy, mi jasné, že dříve nebo později už o to nebudou stát, a to při tomto počtu zaměstnanců to ještě nebylo tak ale i pro jejich rodiny. bude právě ta příležitost ke změně.administrativně náročné, proto na to nebylo potřeba 
ŠKODA AUTO a.s. patří k nejstarším automobilkám zvláštního oddělení. Od té doby popularita rekondičních Za rozhovor děkuje Jitka Janíčková
na světě. Pamatovala i v historii na zdraví svých pobytů stále rostla a pomalu se nám dařilo odbourávat obchodní manařerka  
zaměstnanců? mýtus, že lázně jsou pouze pro „staré a nemocné.“ 

KOUPELE

MASÁŽE 

WELLNESS KÚRY

DĚTSKÉ PROCEDURY

uvolnění svalového i psychického napětí, kompletně se Kokosová masáž se zábalem 
ošetří pokožka celého těla (odstranění zestárlých buněk Rekondiční masáž spojená s příjemnou vůní kokosu vás 

Koupel konopná peelingem + výživa a hydratace očištěné pokožky v přenese do tropického ráje. Současně peeling 
Koupel má výrazný pozitivní vliv na pokožku celého zábalu s obsahem včelího vosku). odstraní zestárlé buňky a zanechá pokožku hladkou a 
těla. Vzhledem k antirevmatickému konopnému oleji hebkou. Následuje zábal, který výrazně uleví zejména 

Chmelová kúra má příznivý vliv i na kloubní či svalové potíže. dehydratované pokožce.
(chmelová koupel + chmelová masáž + kupon na pivo)

Koupel kokosová Uklidňující kúra s přírodním extraktem z chmele uvolní Párová masáž aromatická 
Koupel ovlivní jak vaše tělo, tak i mysl. Tato jedinečná tělo i mysl. Kombinace koupele a masáže odbourá stres, Dopřejte si uvolnění společně s partnerem či partnerkou. 
koupel uvolní svalové i psychické napětí. prohloubí relaxaci a podpoří zdravý spánek. V průběhu masáže budete oba současně relaxovat v 

jedné místnosti – masáž vám uvolní přetížené svaly, Koupel chmelová
aroma uvolní unavenou mysl.Uklidňující koupel s přírodním extraktem z chmele 

uvolní vaše tělo i mysl a odbourá stres, prohloubí Čtyřruční masáž Bambusová masáž 
relaxaci a podpoří zdravý spánek. Tato luxusní masáž umožňuje dokonalé uvolnění. Dva Výborná masáž na uvolnění ztuhlých svalů má příznivý 

maséři/masérky synchronně uvolňují vaše ruce, nohy, účinek na kůži i při celulitidě. Celkově odstraňuje stres a 
záda. Současný dotek na obou polovinách těla vede současně působí stimulačně, takže vede k uvolnění a 
vzhledem k současnému vnímání obou polovin těla k pocitu načerpání nových sil.Konopná kúra
harmonizaci mozkových hemisfér. A hlavně k neuvěři-(konopná koupel + konopná masáž + konopný zábal Chmelová masáž telnému pocitu uvolnění.+ kupon na konopné pivo) Napomáhá odbourávat stres, prohlubovat relaxaci a   Kombinace koupele, peelingové masáže a zábalu má podporuje zdravý spánek právě kombinací masáže a 

výrazný pozitivní vliv na pokožku celého těla. Odstraní aroma, které navozuje pocit klidu.
se zestárlé buňky a následně v zábalu dojde k výživě Koupel Nemo pro děti

Konopná masáž se zábalem očištěné pokožky. Vzhledem k antirevmatickému Koupel s barevnou solí pečující o jemnou dětskou 
Konopný olej v kombinaci s krystalickou solí ošetří konopnému oleji má tato kúra příznivý vliv i na kloubní pokožku. Sůl neobsahuje žádné látky spouštějící 
kompletně vaši pokožku – odstraní se zestárlé buňky a či svalové potíže. alergické reakce. Po celou dobu koupele si děti mohou 
pokožka se vyživí. Současně vzhledem k antirevmatic- hrát s pohádkovou rybičkou Nemo.Kokosová kúra kému účinku oleje a kombinaci s následným zábalem se 

(kokosová koupel + kokosová masáž + kokosový zábal) prohřejí svaly a klouby, což uleví od bolesti. Infrasauna pro děti
Kombinací výše uvedených procedur dochází k Infrasauna je speciálně nastavena tak, aby vyhovovala 

dětskému klientovi (teplota, vlhkost, velikost prostoru, 
doba pobytu). Můžete saunu se svým dítětem absolvovat 
společně, a tím si užít i tyto chvíle odpočinku, nebo 
můžete na dítě počkat mimo saunu.

Hladivá masáž dětí
Jemnými tahy dochází ke zklidnění a uvolnění.  
Parafínový olej jemně ošetří dětskou pokožku – vhodný i 
pro děti s alergií či ekzémem.

Fyziologická stabilizace dětí
Stabilizační technika pro děti umožňuje uvolnit 
přetížené klouby a svaly, zastabilizovat upravené 
postavení, a tím zkorigovat vadné držení těla.

Kompletní nabídku procedur najdete také na 
www.priessnitz.cz

Lucie Gavlasová
marketingová specialistka

na chvíli 

ODDĚLENÍ REKONDIČNÍCH POBYTŮ NEMÁ MNOHO FIREM

VYZKOUŠEJTE NAŠE NOVINKY 
MEZI LÁZEŇSKÝMI PROCEDURAMI

TIP NA VÝLET

Do muzea za 
sladkostmi nebo za 
krásnou Nefertiti

ZA HISTORIÍ CUKRÁREN

EGYPT, DAR NILU

Zajímá vás, odkud pochází čokoláda, kdo 
vynalezl lízátko, kde se vzal nugát, nebo jak se 
dříve vyráběla zmrzlina? Nebo byste se chtěli 
seznámit s jednou z největších a nejstarších 
civilizací, která vzkvétala na březích řeky Nil a 
přenést se na chvíli do dob starověkého Egypta, 
krásné Nefertiti a slavného Tutanchamona? 
Obě možnosti vám nabízí Vlastivědné muzeum 
Jesenicka. 

Od května do konce června je v jesenickém muzeu 
zabydlena putovní výstava s názvem Historické 
cukrárny. Jistě vás okouzlí vůně prostupující Vodní 
tvrzí, jež se bude linout ze sladkých lahůdek 
instalovaných v nových místnostech galerie ve 
druhém patře. Výstava připomíná historii cukráren 
v období konce 19. a první poloviny 20. století a je 
doplněna o poznatky k vývoji cukrárenského 
řemesla i cukrárenského pohostinství na Jesenicku. 
Těšit se můžete na stylizované interiéry historické 
cukrárny, obchodu i výrobny s lákavými dorty 
podle vzorníku používaného ve 30. letech 20. 
století. Seznámíte se s původními cukrářskými 
nástroji a pomůckami i historickými obaly na 
čokoládu či sáčky na bonbóny. 

Druhou, exotickou výstavu s názvem Egypt, dar 
Nilu můžete navštívit od 13. května do konce srpna. 
Je vytvořena z více jak 360 staroegyptských replik, 
mezi kterými nechybí ani slavná Tutanchamonova 
zlatá pohřební maska, busta nejkrásnější ženy 
starověku Nefertiti, sošky písařů, bohů, zvířat, 
služebníků - vešebtů a mnoho dalších zajímavých 
předmětů, které přiblíží starověký Egypt. Výstava 
provází všemi časovými obdobími staroegyptské 
civilizace od dob sjednocení Egypta panovníkem 
Narmerem, přes pyramidy až po období, kdy 
Římská říše ukončila jednu etapu egyptských dějin. 
Součástí výstavy je také prodejní stánek s egypt-
skými náramky, korálky, soškami, papyrem apod.

Vlastivědné muzeum Jesenicka

V roce 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi společný podnik. ŠKODA AUTO a.s. tak patří k jedné z nejstarších automobilových 
značek na světě a mezi TOP 5 českých zaměstnavatelů. Společnost zaměstnává téměř 25 000 zaměstnanců, jejichž zájmy zastupují Odbory KOVO MB. 
Odbory KOVO MB jsou moderní odborovou organizací s dlouholetou historií a zkušenostmi, která zastupuje zaměstnance ve firmě ŠKODA, 
integrovaných firmách a agenturách. Samozřejmostí, kterou odbory mimo jiné také zastřešují, jsou benefity ve formě rekondičních pobytů, o nichž jsme 
hovořili s Bc. Lukášem Halamíčkem.

S příchodem 167. lázeňské sezóny vás i letos přivítáme nejen bohatým kulturním programem, ale i novými procedurami. V dnešním hektickém čase je velmi 
důležité hýčkat si tělo i mysl, nejen nás dospělých, ale i našich dětí. Proto jsme mysleli i na ně a zařadili do široké nabídky dětské procedury. Tak neváhejte a 
pojďte relaxovat s celou rodinou do vašich Priessnitzových lázní!

Bc. Lukáš Halamíček

koordinátor sociální oblasti 
Odborů KOVO MB

od roku 2011

OTEVÍRACÍ DOBA:

VSTUPNÉ:

PONDĚLÍ
zavřeno

ÚTERÝ - ČTVRTEK
13:00 - 15:30

NEDĚLE
9:00 - 11:30 a 13:00 - 17:00

děti a důchodci 10 Kč
dospělí 30 Kč

Při nepříznivém počasí je vyhlídka uzavřena.

Kavárenský život na počátku minulého století. 
zdroj SOkA Jeseník
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NEPŘEHLÉDNĚTE!

PRVKY BAROKA
I RENESANCE

ZÁVODNÍ JESLE

Vila Adelheid nepatří mezi hlavní lázeňské domy. 
Dokonce byste ji možná pro její velikost snad i přehlédli, 
jakoby se krčí vedle prostorově většího lázeňského 
domu Wolker. Ačkoliv však proti sousedním domům 
ztrácí na velikosti, svoji výjimečnost nezapře v 
architektonickém ztvárnění. 
Vila Adelheid byla postavena uprostřed zeleně vedle 
Anenského dvora, který byl přebudován do lázeňského 
domu Wolker, v letech 1892 až 1893 podle plánů 
frývaldovského (jesenického) stavitele Johanna 
Grögera. Ten se podílel také na stavbě např. Bílého kříže, 
Jubilejní vily, Anglické vily nebo na podobě dřevěného 
hudebního pavilonu. Zadavatelem rodinné vily Adelheid 
byl Franz Neugebauer, který na Gräfenberku vlastnil 
několik dalších realit. Patřil mu například již zmíněný 
léčebný dům Annenhof (Anenský dvůr). 

Vila je vybudována v duchu historismu 19. století. 
Stavitel Gröger ve vile nechal promluvit především 
plastické architektonické prvky baroka a francouzské 
renesance jako bosované přízemí, dekorativní hlavní 
římsu, ale i jednoduché patrové a parapetní římsy, 
šambrány s dekorativními klenáky kolem oken, fasádu 
rozčlenil také pilastry. Typická je mansardová střecha s 
vikýři a v neposlední řadě výrazná nárožní věžička, 
bohatě zdobený štít a balkonové okno, nad nímž je 
uvedeno, že skutečně stojíme před Villou Adelheid. 
Těmito architektonickými a řemeslnou zručností 
k nám vila hovoří díky vydařené rekonstrukci i na 
počátku 21. století. 

Jako rodinná vila byla Adelheid využívána až do 
znárodnění. V následujícím období sloužila jako 
ubytování šéflékařů, byly v ní umístěny i závodní jesle. 
V současné době je tento jedinečný doklad původního 
vzhledu jesenických lázní zázemím pro ředitelství 
akciové společnosti Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

prvky 

(vj)

ZA KONDIČKOU DO VENKOVNÍHO FITPARKU

NAŠE LÁZEŇSKÉ DOMY
Vila Adelheid

TIP NA VÝLET 

Zažijte neobyčejnou 
atmosféru 

Lesního baru
Na první pohled obyčejný dřevěný přístřešek, 
nenápadný srub u jedné z mnoha cest vinoucích se po 
svazích Rychlebských hor. Když dojdete blíž, 
neodoláte odpočinku u velkého ohniště nebo na 
příjemných dřevěných lavicích s vyřezávaným 
panoramatem zdejších hor. Ba co víc, ve vytesaném 
kmeni najdete chladící se pivo nebo bezinkovou 
limonádu v pramenité horské vodě, kousek dál něco 
k snědku. Vše volně k mání. Vítejte v Lesním baru 
nad Horní Lipovou!

Tento tzv. lesní bar je odvážným projektem místního 
revírníka, který měl původně snad jen zpříjemnit 
turistům, cyklistům i náruživým běžkařům putování po 
zdejších kopcích. Měl být pouze příjemným doplňkem 
výletu po Rychlebských horách, nakonec se stal 
skutečným cílem zvědavých příchozích. Chladící se 
nápoje v horském potoce, oplatky, buřty a přitom nikdo 
nikde? Žádná obsluha? Dnes už sice málokdy Lesní bar 
navštívíte, aniž byste u baru byli skutečně sami, ale jeho 
princip funguje pořád stejně. Je založen na důvěře, nikdo 
vás nehlídá, nikdo neinkasuje, platíte do nenápadné 
pokladničky u srubu. Dvacet čtyři hodin denně si tedy 
můžete dát pivo, limo, nebo opéct špekáčky. V zimě u 
baru nemusíte potkat ani živáčka, v létě zase naopak 
můžete narazit na veselou partu lidí, kteří se seznámili 
právě u plápolajícího ohně nebo radostném vískání 
svých ratolestí mezi dřevěnými dětskými herními prvky 
před barem. 

Dokážete-li odolat tomuto příjemnému místu a vydáte se 
dále směrem k nejvyššímu bodu Rychlebských hor, 
hraničnímu Smrku, cestou potkáte ještě tzv. Horní bar. 
Sice již není takto bohatě zásobován občerstvením, ale 
zato nabízí výhledy na panorama Jeseníků. Buďte také 
zvědaví a udělejte si výlet do malebných lesů Rychleb!

GPS souřadnice Lesního (hlavního) baru je 
50°13′27.95″N, 17°3′23.278″E. Více se o tomto unikátu 
Rychlebských hor můžete dozvědět na http://lesni-
bar.wordpress.com.

 A pozor! V letní sezoně se můžete k Lesnímu baru 
podívat také s lázeňským vláčkem Lázeňáčkem. V 
květnu a červnu vždy každou středu. Více se dovíte na 
www.priessnitz.cz nebo na telefonním čísle +420 584 
491 470.

(vj)

Vilou je označován obytný dům pro jednu nebo více rodin.  Domy vilového typu se objevují již ve starověkém Egyptě, ale velkého rozmachu doznaly ve 
starověkém Římě, kde venkovské nebo předměstské vily již tehdy patřily k odznakům bohatství a přepychu. Oblíbenost vil znovu ožila v renesanci a později 
právě v 19. století, kdy si předměstská a venkovská sídla uprostřed zeleně začali pořizovat bohatí měšťané. Rodinným domem byla původně také lázeňská 
vila Adelheid.

Už samotný Vincenz Priessnitz svým pacientům ordinoval aktivní pohyb na čerstvém jesenickém vzduchu, pouze za opravdu nepříznivého počasí povoloval pohybová cvičení v tělocvičně. Byl snad i zakladatelem dnes tak 
oblíbeného outdoor fitness? 
To se asi nedozvíme, nicméně na tento odkaz jesenické lázně navazují výstavbou Fitparku Priessnitz. Fitpark kombinuje aktivní zábavu a sport s nejčistšími klimatickými podmínkami a horskou přírodou. Od května se tedy 
můžete těšit na posilovací stroje využívající převážně váhy vlastního těla pro procvičování chůze, kloubů, rozvoj koordinace těla, ale i na venkovní rotoped. Takže se nejen protáhnete a posílíte celé tělo, rozvinete motoriku, 
ale užijete si jedinečných výhledů k hřebenům hor.

JAKÉ POSILOVACÍ STROJE MŮŽETE VYZKOUŠET?
STROJ NA PROCVIČOVÁNÍ RAMEN STROJ NA PROCVIČOVÁNÍ PASU ROTOPED BENCH 

JEZDECKÉ ZAŘÍZENÍ
ŠLAPACÍ ZAŘÍZENÍ

ELIPSOVITÉ ZAŘÍZENÍ

SURFOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Podporuje posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Uvolní svaly pasu a zad, posiluje mrštnost a ohebnost 
Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, bederní oblasti.
loktů a klíčních kostí.

Posiluje čtyřhlavé svaly stehenní, lýtka, hýžďové svaly a 
svaly spodní části břicha.

Zvyšuje pohyblivost spodních končetin a kloubů, Posiluje a rozvíjí svaly horních končetin, hrudníku a zad, 
podporuje kardiopulmonální kapacitu. napomáhá zvyšovat kardiopulmonální kapacitu.

(vj)

Posiluje svaly paží, nohou, pasu, břicha a hrudníku, 
umožňuje kompletní pohyb končetin a zvyšování 
kardiopulmonální kapacity.

Posiluje svaly pasu, zlepšuje ohebnost a koordinaci těla. Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a 
Procvičuje záda a pas.zlepšuje ohebnost kloubů.

Na realizaci Fitparku Priessnitz 
finančně přispěl Olomoucký kraj.

Jedinečná atmosféra Lesního baru uprostřed hor; foto http://lesnibar.wordpress.com

Historické fotografie vily; zdroj SOkA Jeseník
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Revitalizace tohoto prostoru je součástí projektu „Odkaz najít informace, které potřebují. Dále bude v prostoru Partnerem projektu je Gmina Glucholazy, se kterou 
Vincenze Priessnitze v česko-polském příhraničí II,“ umístěna velkoplošná obrazovka, na které se budou máme velice vřelý vztah a již jsme s ní realizovali 
který chce navázat na již zrealizovaný projekt, kdy byl zobrazovat aktuální informace o dění v lázních, několik projektů v minulosti, jejichž příkladem je právě 
vybudován tak úspěšný unikátní Balneopark. Druhá Jeseníku, partnerských Glucholazech atd. Celý projekt velmi oblíbený Balneopark. V partnerském městě 
etapa je zaměřena na rekonstrukci pomyslného centra směřuje k tomu, aby turisté, návštěvníci a široká Glucholazech vznikne v rámci této společné akce nové 
lázní – prostoru před budovou Hrad a okolí jezírka. veřejnost dostali informace, které potřebují k výletům, k informační místo s venkovním infokioskem a rovněž 
Tento prostor chápeme jako centrální bod, kterým seznámení se s historií a současností jesenicko-niského prostor pro umístění prezentace tradičních 
všichni návštěvníci prochází směrem k Sanatoriu regionu. Priessnitzových vodoléčebných procedur. To vše bude 
Priessnitz a  Balneoparku. Na první pohled by je tedy Druhá část projektu je zaměřena na úpravu stávajícího začleněno v rekonstruovaném prostoru, v místě vstupu 
mělo místo zaujmout a podat jim informace, které jezírka. Zde se budou návštěvníci moci seznámit s do parku. 
potřebují. Projekt svým řešením předpokládá zlepšení a tradičními Priessnitzovými metodami léčby a budou mít Projekt Společnosti Vincenze Priessnitze a Gminy 
zkvalitnění přístupu k informacím o turistické a kulturní také možnost vyzkoušet tzv. „suchý akupresurní Glucholazy si klade za cíl ochranu a obnovu přírodního a 
nabídce příhraničního území. chodník.“ To vše bude zabudováno do prostoru, který kulturního dědictví v česko-polském příhraničí v duchu Ing. Miroslava Kalinová
Do prostoru před budovou Hrad bude umístěn venkovní dostane zcela nový plášť a charakter. a odkazu Vincenze Priessnitze. Společnost Vincenze Priessnitze
informační kiosek, kde si návštěvníci budou moci sami 

Zahájení realizace projektu: 
1. 5. 2014

 
Ukončení realizace projektu: 
31. 10. 2014

Technologická přestávka: 
1. 7. – 15. 9. 2014

POKRAČUJEME V REVITALIZACI AREÁLU LÁZNÍ
Ačkoliv jsme v loňském roce dokončili náročnou přeměnu lázeňských domů Jubilejní vila a Mír v Centrum rodinné lázeňské turistiky, revitalizaci lázeňské promenády a vybudování přírodního bylinkového 
inhalatoria, ani v tomto roce nezahálíme. Kromě revitalizace kolonády a rekonstrukce secesní Vily na Kolonádě pro vás připravujeme novou odpočinkovou a vycházkovou zónu před lázeňským domem Hrad.

predstavujeme

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální 
rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská 

republika 2007-2013.

Petr SLOVÁK autorizovaný stavitel

Výstavba komerčních, bytových i technologických staveb na klíč

Rekonstrukce montovaných, zděných i betonových objektů

Opravy historických objektů, restaurátorské a kamenické práce

Provádění liniových a inženýrských staveb

Zateplování montovaných i zděných 
budov včetně výměny oken a dveří

Montáže ocelových konstrukcí, hal a plášťů

Montáže, izolace a rekonstrukce plochých střech

Zámečnická výroba, kovářské práce

Výroba plastových jímek, šachet 
a stavebních dílů z technických plastů

Odborné vedení staveb, technické dozory,
odborné posudky, stavební projekty

Jsme spolehlivým dodavatelem staveb.
Dodržíme termíny, cenu i kvalitu!

Písečná 32, 790 82

petr.slovak@atlas.cz

tel. 773 532 933

www.rainpisecna.cz

Dnes před lázeňským domem Hrad můžete odpočívat u jezírka. Od podzimu se zde budete procházet po suchém akupresurním chodníku; foto a vizualizace: Společnost Vincenze Priessnitze o.s.
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U nás v lázních jsme 
slavili mezinárodní den vody. 

Jak jinak než pohybem... ve vodě!

...ale také hravé.

Svůj den si opravdu užili náramně.

Pro děti jsme měli připraveny 
kurzy potápění.

Jesenicko je opředeno pověstmi 
o čarodějnických rejích. 

Podívejte se, kolik čarodějnic 
se slétlo k nám.

A podle množství usmívajících 
se dětí a jejich maminek také úspěšné.

Lázeňské Velikonoce byly folklorní...

Za své kouzelnické dovednosti 
si čarodějnice i čarodějové 

odnesli pochvalné diplomy a něco na zub.

A u této příležitosti nás 
navštívila i Česká televize.

OHLÉDNUTÍ ZA
Mezinárodním dnem vody...

Velikonocemi...

Sletem čarodějnic...
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CO JEŠTĚ LETOS PŘIPRAVUJEME?
SLEDUJTE NAŠE AKCE NA FACEBOOKU 

30. 5. - 1. 6. 2014 
Závod Míru jezdců 

kategorie U23. Startovní listinu letošního 
ročníku tvoří dvaadvacet 

týmů ze čtrnácti zemí.

5. 9. 2014 
Mezinárodní den bezpečnosti. 

Hasiči, horští záhranáři, policisté, lékaři, 
ti všichni  vám i vašim dětem 

představí svoje náročné profese.

23. - 26. 12. 2014 
Lázeňské Vánoce. Letos pro 

vás chystáme i kouzelné vánoční pobyty.

31. 5. 2014 
Den dětí. Letos se děti mohou 

opět těšit na sportovní 
i kreativní soutěže, zábavné atrakce 
i naše dětské baviče Ivu a Luďka.

14. 10. 2014
Konference Vincenze Priessnitze 

(mezinárodní balneologická konference)

13. - 19. 10. 2014 
Týden Vincenze Priessnitze. 

U příležitosti loňských tradičních oslav 
narození zakladatele  moderní vodoléčby 

jsme pokřtili vláček Lázeňáček.

31. 8. 2014 
Den zdraví, aneb prázdniny nekončí. 

Nebuďme smutní, že končí léto. 
I ve školních měsících je veselo. 

Přesvědčíme vás!

27. 12. 2014 -  2. 1. 2015
Silvestrovské pobyty. Vstup do roku 2015 

můžete oslavit v prvních 
vodoléčebných lázních světa.

21. 6. 2014 
Seriál Zdraví.

Myslíte si, že umíte správně chodit?
Přijďte se přesvědčit za našimi specialisty 

na Nordic Walking!
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KRÁSY NAŠÍ PŘÍRODY

LÉČENÍ NAŠÍM 
ČISTÝM VZDUCHEM

ENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAM

DUHA v Jeseníku, Jeskyně Na Pomezí, největší 
mramorové jeskyně u nás, a v rámci tématu Voda se děti V termínech od 1. listopadu do 12. prosince 2013 a od 
vyřádily v lázeňském bazénu Sanatoria Priessnitz.17. února do 29. března 2014 se v našich lázních 

vystřídalo v osmi desetidenních turnusech na šest set dětí 
prvního stupně základní školy s doprovodem ze šesti 
ostravských škol. 
Nejenže se k nám přijely nadýchat čerstvého vzduchu, 
ochutnat naši dobrou pramenitou vodu a poznat krásy Ve volném čase využívaly heren na svém hotelu Mír, 
naší přírody, ale také musely denně na dvě hodiny kinosálu v Sofii a veškerá venkovní hřiště. Jednou za 
dopoledne navštívit naši lázeňskou školu, kde probíraly turnus jsme jim uspořádali diskotéku v Zimní zahradě.
témata environmentální výchovy jako např. Les, Člověk A protože se děti do Priessnitzových léčebných lázní 
a příroda, Odpady, CHKO Jeseníky, Voda apod., a to pod přijely především léčit naším jedinečným čistým 
odborným dohledem lektorů. Dopolední teorii poté vzduchem, v každém turnusu byla vybrána dvacítka dětí, 
praktikovaly v odpoledních hodinách buď v areálu lázní která absolvovala na začátku a na konci turnusu tzv. 
anebo na výletech po okolí. V podzimních turnusech spirometrii (funkční vyšetření plic).
poznaly, co je to lesní pedagogika. Vybraná témata totiž Myslím si, že děti zde byly spokojené. I přesto, že někteří 
přednášeli lektoři přímo od Lesů ČR, kteří vyučují druháčci poprvé opustili své rodiče a byli daleko od 
zajímavou a velice poučnou formou. domova. Navzdory večernímu stýskání si od nás 

odvezly spoustu nových poznatků, dojmů a zážitků. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na 

Děti mimo jiné navštívily provoz nové třídící linky přípravě celého environmentálního programu a pomohli 
separovaných odpadů v Technických službách Jeseník, nám zrealizovat všechny naše plány.
jedinečné mechové jezírko na Rejvízu s doprovodem 

Kateřina Galuškoválektorů z CHKO Jeseníky, Středisko volného času 
vedoucí environmentálního programu

Na Den dětí zahájíme také novou akci Veselé lázně pro mu, jako např. Poznáváme lázeňské prameny, Poznává-
děti. Co to znamená? V našich lázních vytvoříme me Balneopark apod.
ucelený animační program doprovázený kapkami 

V rámci Veselých lázní pro děti jsme již připravili nové Sofinkou a Čendou. Na začátku pobytu budou vaše 
aktivity, které budou spadat do animačního programu. ratolesti slavnostně uvítány a ty nejmenší dostanou 

Na hlavní sezónu plánujeme častější spolupráci s Nový herní program jsme nazvali „Poznáváme okolí bloček na sbírání razítek za vykonané úkoly. V bločku 
oblíbenými dětskými baviči Ivou a Luďou, které někteří lázní.“ První díl, kdy jsme poznávali lázeňskou prome-budou mít vypsány pravidelné akce, které se budou v 
z vás jistě znají. Jelikož jejich karnevaly a herní odpoled-nádu, je již za námi, ale ti, co se ho nestihli zúčastnit, daném měsíci v lázních konat.
ne pro děti jsou opravdu jedinečné, rozhodli jsme se mít s nemusí být smutní, jelikož ho budeme opakovat každý Výjimečné, jednorázové akce budou vyvěšeny na 
nimi pravidelná setkání. Kdo by však tyto dva neznal, měsíc. V průběhu trasy na vaše nejmenší čeká pět nástěnkách a na letáku vždy bude zmínka, že tato akce se 
stručně je představíme: Iva celý program uvádí, zpívá a stanovišť, kde musí plnit různé úkoly. Od kreslení, uskutečňuje v rámci animačního programu doprováze-
povídá si s dětmi a Luďa ji doprovází na klávesy. Děti se hledání, po luštění křížovek a hádání. Na závěr bude hra ného Sofinkou a Čendou. Čím více akcí se děti zúčastní a 
baví a rodiče jsou spokojeni, což je nejlepší kombinace! vyhodnocena a ti, kteří hru úspěšně absolvují, dostanou čím více budou mít nasbíraných razítek, tím větší dárek 
Na těchto akcích vaše ratolesti tancují, odpovídají na nějakou dobrotu a od začátku června také razítko do od nás dostanou. Diplom však dostanou i ty, které 
otázky, zpívají, hrají si, a když jsou šikovné a hodné, svého bločku! V plánu máme další díly herního progra-nasbíraly minimální počet obrázků do svého bloku.
dostanou vždy nějakou dobrotu a nyní navíc razítko do 
svého bločku. Tyto akce se konají většinou v Zimní 
zahradě, kde je vždy zajištěna obsluha baru, tudíž si 
rodiče s dětmi mohou dát něco dobrého na zub. 

Které další aktivity budou součástí nového animačního 
programu? Budou to další venkovní hry jako již 
fungující hra Tři prasátka, dále budou děti sbírat 
kouzelné mince v Pohádkovém lese, budou mapovat 
lázeňský areál. Všechny tyto hry mohou děti absolvovat 
samy s rodiči na základě jejich volného času. Pouze si 
vyzvednou nutné instrukce v informačním centru či u 
animátorky volného času a sportu. Další program budou 
mít organizovaný, ve skupinkách, pravidelně. Bude to 
malování obrázků na dané téma – v případě hezkého 
počasí budeme s dětmi vždy venku, v altánku za dětským 
hřištěm, dále budeme pořádat sportovní soutěže na V květnu pro vás také otevřeme letní sportoviště – 
hřišti, budeme tvořit lesní domečky pro skřítky. S našimi minigolf s Parkem her, tenisové kurty, půjčovnu kol a 
nejmenšími budeme jezdit na jelení farmu, do FaunaPar- koloběžek a půjčovnu sportovních her. Více se o letních 
ku, budeme absolvovat poznávací jízdy vláčkem sportovištích dozvíte na recepcích lázeňských domů 
Lázeňáčkem. Za návštěvu lázeňské vyhlídky a zodpově- nebo samozřejmě na www.priessnitz.cz.
zení otázky dostaneme také razítko. Stejně tak i za hru v 
Parku her či za výtvarnou akci v kinokavárně Sofie. Na Mgr. Lenka Procházková
léto máme připraveno mnohem více soutěží, nebudeme animátorka volného času a sportu
však vše prozrazovat.

NOVÝ HERNÍ PROGRAM
„POZNÁVÁME OKOLÍ LÁZNÍ”

NAŠI DĚTŠTÍ BAVIČI IVA A LUĎA

POHÁDKOVÝ LES NEBO HRA 
TŘI PRASÁTKA

NEJEN DĚTI MAJÍ O ZÁBAVU 
POSTARÁNO

www.priessnitz.cz

Najdete nás 
na Facebooku

www.facebook.com/laznepriessnitz

nebo

OSTRAVSKÉ DĚTI SI V NAŠICH LÁZNÍCH 
UŽÍVALY ČERSTVÉHO VZDUCHU

Priessnitzovy léčebné lázně se v loňském roce úspěšně zúčastnily výběrového řízení ozdravných pobytů pro děti z Ostravy.  Proto je v zimních měsících zaplnily děti, paní učitelky a vychovatelky ze základních 
škol městských částí Moravská Ostrava a Přívoz.

VESELÉ LÁZNĚ DĚTEM
Letní měsíce jsou na dohled a pro děti již nyní vymýšlíme a připravujeme lákavý program. Největší dětskou akcí bude před prázdninami Den dětí, který se v lázních uskuteční v sobotu 31. května. Děti se mohou 
těšit na zábavné hry na dětském hřišti, na kolotoče a mnoho dalších aktivit. Ovšem přicházíme také s novinkou!

Lázeňská architektura má své kouzlo a také zvláštnosti, podobné aktivity Roku lázeňské architektury budou Rok vyvrcholí 3. října křtem publikace a vernisáží 
od běžné městské zástavby se liší celou řadou specific- pokračovat, aby potom v neděli 14. září, jako součást výstavy Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska v 
kých lázeňských staveb. Na jejich výstavbě a rozvoji se Dnů evropského kulturního dědictví, byl v řadě Mariánských Lázních. Tento víkend bude také v rámci 
podíleli významní čeští i zahraniční architekti. I pro ně to lázeňských míst pořádán Den lázeňské architektury. Již Dnů světové architektury v lázeňských městech 
byla možnost, jak získat nejenom profesní, ale i v loňském roce tohoto evropského svátku využilo věnován tvorbě architektů lázeňských staveb a urbanis-
společenskou prestiž a ocenění. lázeňské město Jeseník a jistě tomu bude tak i letos. mu lázeňských míst a měst.  Mezi nimi bude nesporně 
Z urbanistického hlediska nemůžeme opomenout ani Navíc bude podzim v Jeseníku obohacen o výstavu Leopold Bauer, jeden z nejvýznamnějších tvůrců 
parkovou a lesoparkovou úpravu řady lázeňských měst Lázeňská architektura Moravy a Slezska, na jejíž Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku.
včetně úpravy intravilánu, který bývá také využíván pro realizaci přispěl také Olomoucký kraj. Tím vším by však neměla pozornost vyhlašovatelů a 
potřeby lázeňské péče. partnerů Roku lázeňské architektury končit, neboť bude 
Mezi velikány lázeňské architektury patřil Gustav i v příštím roce pokračovat šňůra putovních výstav 
Wiedermann, jedna z nevýznamnějších osobností města Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska v dalších městech 
Františkovy Lázně a vynikající architekt, který doslova a místech doma, a věříme, že i v partnerských krajích a 
formoval moderní podobu lázeňské architektury. Ke městech v zahraničí.
stému výročí úmrtí tohoto vynikajícího architekta a Bez zajímavosti jistě není ani to, že Rok lázeňské 
významné osobnosti byl vyhlášen Rok lázeňské architektury Čech, Moravy a Slezska vzbudil zájem i na 
architektury Čech, Moravy a Slezska 2014, který je Slovensku a výsledkem je příprava publikace „Slávne 
vlastně rokem putování za naší lázeňskou architekturou. kúpele Slovenska“, kterou připravujeme se slovenskými 
První vykročení z rodiště Gustava Wiedrmana k znalci lázeňské architektury a za podpory ministerstva 
putování po architektuře českých, moravských a kultury SR. 
slezských lázní bylo 3. března do Lázní Bohdaneč na Kotěrovo centrum architektury o.p.s. a nakladatelství 
znovuotevření jedinečného, kubistického Gočárova FOIBOS BOOKS, jedni z pořadatelů a organizátorů 
pavilonu s malou výstavkou. Za tři týdny po té se konala Roku lázeňské architektury, budou věnovat i v budoucnu 
vernisáž výstavy „Architektonické bohatství Léčebných stálou pozornost organizování putovních výstav, 
lázní Bohdaneč“ v pražské Trmalově vile a těšila se komentovaných prohlídek, architoulek i webovým 
zájmu pražského publika. stránkám www.slavnestavby.cz a jejich rubrice lázeňská 
Květen je každoročně ve znamení slavnostních zahájení architektura.
lázeňských sezón a v letošním roce lázeňské architektu-
ry je doplněn architektonickými výstavami, architoulka- dr. Oldřich Janota
mi, komentovanými prohlídkami a besedami. Tyto a ředitel Kotěrova centra architektury, o.p.s.

ROK LÁZEŇSKÉ ARCHITEKTURY 2014 ANEB LÁZEŇSKOU 
ARCHITEKTUROU ČECH, MORAVY A SLEZSKA

Lázeňská léčba, to jsou jednak přírodní léčivé zdroje, ale také samotné prostředí lázní a také jejich architektonické ztvárnění. Dnešní podoba našich lázní je 
výsledkem dlouhodobého architektonického vývoje. Lázně vždy byly důležitými společenskými centry, zrcadlilo se v nich bohatství a lesk každé doby.

Ostravské děti si užívaly lesní pedagogiky; foto PLL a.s.

Největší odměnou nejen pro děti je jedinečné klima a čistý vzduch; foto PLL a.s.

Zábavné programy prověřují 
také motoriku; foto PLL a.s.

Sanatorium zasazené do překrásné 
horské krajiny; zdroj SOkA Jeseník
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U některých zelenin jsou květy hlavní konzumovanou 
částí rostliny. Jde např. o nerozvinuté květy artyčoků, Skromné kvítky sedmikrásky chudobka lze přidávat do 
známé lahůdkové zeleniny s vysokou nutriční hodnotou. salátů, polévek i do pomazánek, marinovaná poupata se 
Téměř desítka druhů a odrůd čekanky se pěstuje jako používají jako kořenící přípravek. Drobné kvítky 
listová zelenina, vykvetlé rostliny poskytují chutné jedlé popence jsou spíše ozdobou letních ovocných salátů, než 
květy nahořklé chuti. Také z některých dalších druhů chuťovou přísadou. Pro silnou kořenitou chuť se 
zelenin lze konzumovat květy. Tak např. květy pažitky používají listy. Pampeliška má nejjemnější květy na jaře, 
mají jemnou typickou pažitkovou chuť a jsou velmi později tuhnou a hořknou. Svařením s cukrem se z nich 
dekorativní. připravuje pampeliškový med a alkoholickým kvašením 
 Ale také brutnák má význam nejen jako zelenina pro pampeliškové víno. Poupata se mohou nakládat do octa 
jemnou okurkovou vůni. Jeho květy se užívají k a konzumovat jako náhražka kapar. 
ochucování a zdobení vína, ovocných šťáv a dalších 
nápojů, ale též salátů, jako přídavek do sekaných mas, 
měkkých sýrů, smetany aj. Kandované květy se 
používají na zdobení cukroví.

Jedlé jsou květy hořčice, z níž se v orientálních jídlech 
používají celé kvetoucí stonky i řapíky. Květy mnoha 
druhů ibišku se používají jako obloha jídel a studených 
mís. Mají jemnou nahořklou chuť.
Měsíček zahradní se u nás pěstuje jako okrasná letnička 
nebo léčivá rostlina. V některých zemích (např. ve Fran-
cii) se v minulosti hojně používal jako salátová zelenina 
a květy měsíčku sloužily k barvení másla, sýrů nebo jako 
náhražka šafránu. Čerstvé okvětní lístky se přidávají do 

Levandule obsahují řadu silic a ve formě čaje se podávají rýže a salátů. Květy mají příjemnou chuť, obsahují 
jako sedativum, při zažívacích potížích a jako diureti-značné množství karotenoidů, které jim dodávají 
kum. Květy se sbírají před rozkvětem, kdy je obsah silic nápadnou barvu a silice s protizánětlivými účinky. 
nejvyšší. Také rod lilií má desítky druhů, z nichž některé Působí baktericidně a cholereticky (zvyšuje tvorbu 
se využívají jako zelenina, u jiných jejich cibule. Květy žluči). 
vybraných odrůd upoutají spíše křehkou texturou než  
chutí a jsou přílohou k masům.
Lichořeřišnice je nejčastějším zdrojem jedlých květů, 
které se spolu s listy i plody používají pro přípravu 

Jedlé květy chryzantém různých druhů se využívají salátů. Pupeny a nezralá semena se nakládají do 
odedávna v Číně a Japonsku. Konzumují se mladé květy, kyselého nálevu jako kapary, mladé výhonky a listy 
které se před upotřebením někdy nakládají do sladkoky- slouží jako koření. 
selého roztoku. Pro zdobení jídel byly vyšlechtěny 

Samozřejmě další desítky rostlin jsou zdrojem jedlých speciální odrůdy. V Japonsku využívají i květy kosatce, a 
květů, i když je třeba pokládáme za plevel. Jen namátkou to do salátových příloh vybraných pokrmů. Růže má 
můžeme vyjmenovat pelyněk, bodlák, pcháč, merlík, jedlé okvětní lístky využívané odpradávna. Písemně 
chrpu, hluchavku, kopretinu, kostival, mateřídoušku, jsou doloženy z doby antického Říma. Chutnost, vůně a 
jetel, violku, macešku a mnohé jiné.množství (úrodnost) jsou různé podle druhů tohoto 

početného rodu. Sklízejí se korunní plátky, které lze 
Lenka Provázková DiS. 

sypat na saláty, ovocné koláče nebo z nich vyrobit sirup, 
nutriční terapeutka

šťávu či ovocnou zmrzlinu. Kandované jsou ozdobou 
moučníků. 

SEDMIKRÁSKY JAKO KOŘENÍ

MĚSÍČEK JAKO 
NÁHRAŽKA ŠAFRÁNU

LILIE JAKO ZELENINA

JEDLÉ RŮŽE, 
CHRYZANTÉMY I KOSATCE

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 
vy procedury. Obrázky vznikly někdy v 80. letech 19. F. Quidenus, jehož perem ožily gräfenberské opičky.
století v Jeseníku u tiskaře Blažka. Tvůrcem, který svým 
humorem Priessnitzovy procedury rozhodně nešetřil, (vj)

DIETNÍ SESTRA RADÍ…
Pochutnejte si na květech

GRÄFENBERSKÉ OPIČÁKY 
URČITĚ NEZNÁTE III

V posudku komise vídeňského lékařského dvora, která byla 
roku 1836 na Gräfenberk vyslána, aby posoudila 

Priessnitzovu léčebnou činnost, se mimo jiné píše: „…ve 
dne i v noci neúnavně pomáhá svým nemocným, na straně 

druhé vede léčbu přísně a důsledně, a že jeho léčebná 
metoda…“ dokončení v tajence.

Květy jsou především považovány za okrasu našich zahrádek a bytů. Víte, že některé můžete 
naservírovat třeba k obědu? Jedlé květy jsou chutnou, netradiční a velmi luxusní ozdobou salátových 
směsí, sladkých pokrmů, dortů a zákusků. Ochutnejte je také vy! Přinášíme vám pár tipů.

Přinášíme vám další ze souboru pěti jedinečných satirických obrázků, jejichž autor si udělal 
legraci z Priessnitzových procedur. Tentokrát však musíme vynechat v pořadí třetí obrázek, 
který se pravděpodobně nedochoval, a představit až dle záznamu na tisku obrázek Nr. 4. 
Věříme, že i tento 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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Srázná. I jeho cesta vedla do Vídně, za činností pedago-
gickou, a tam se pak osudy obou prolnuly.

Jejich geniální dítě, Franz Peter, ve vlasti svých rodičů 
nikdy nebyl, ale nepochybně mu o ní vyprávěli, neboť 
kde by se např. mezi Schubertovými skladbami vzala 
píseň Auf der Riesenkoppe, což je Biskupská Kupa nad 
Zlatými Horami?! Možná vznikla i jako podvědomá 
vzpomínka na rodiště matky, neboť píseň byla napsána 
až po její smrti.

Připomínka rodu byl tedy jeden z důvodů, proč byla 
nově založená soutěž situována právě do Jeseníku. Tím 
druhým bylo zdejší tak inspirující prostředí, nádherná 
příroda, věhlas lázní, kam přijíždějí nejen pacienti, ale i 
návštěvníci z celého světa, a v neposlední řadě vyspělé 
kulturní zázemí města Jeseníku.
Proč pak vůbec byla soutěž založena? Jako nezanedba-
telná motivace pianistů aby spolupracovali v klavírním 
duu, aby objevovali a oživovali krásnou hudbu pro toto 
obsazení napsanou – vždyť sám Franz Schubert je 
klasikem čtyřruční klavírní hry!

Franz Schubert prostě patří do Vídně. Přirozeně, narodil Že myšlenka byla správná, dokazuje víc jak tisícovka 
se tam a strávil tam celý svůj krátký, ale hudbou tak pianistů ze čtyř kontinentů, která se už Mezinárodní 
bohatě naplněný život. Jeho maminka však, Elisabeth Schubertovy soutěže pro klavírní dua zúčastnila. Mnozí 
Vietzová, běhávala jako malé děvče, dcerka zámečníka v se sem vracejí, někteří z laureátů jsou už dnes členy 

Zuckmantlu, po dnešních Zlatých Horách (tehdy to byl poroty a všichni bez výjimky na Jeseník rádi vzpomínají.
Zuckmantel). Narodila se tam v roce 1756 a do Vídně se Tak to je jako na úvod. Příště si povíme, jak jsme chodili 
dostala až v dívčím věku, kam odešla za prací. A otec, po stopách rodu.
Franz Theodor Florian Schubert, zase pocházel z dnešní Věra Lejsková
Vysoké (tehdy Neudorf) poblíž Hanušovic, pod horou 

HUDBA PRAMENÍ V HORÁCH
Dozněl jeden z vrcholných výkonů na Mezinárodní Schubertově soutěži pro klavírní dua v Jeseníku, z 
pódia odchází vítězná dvojice interpretek z Rakouska a já se jich – po patřičné gratulaci – táži: „Víte, 
proč se tato soutěž jmenuje Schubertova? Víte, že rodné kořeny Franze Schuberta tkví tady, v této 
krajině?“ Nevěděly. A tehdy jsem si uvědomila, že ačkoliv se zde soutěž koná už od roku 1978 a rod 
Franze Schuberta bývá vždy připomínán, je to stále málo, stále to není v obecném povědomí.

Závod míru
plakát

Žánrové vyobrazení koncertujícího Schuberta sličným dívkám; zdroj SOkA Jeseník 

Portrét mladého skladatele; zdroj SOkA Jeseník
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