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VINCENZ PRIESSNITZ 
JEDNA Z NEJDŮLEŽITĚJ-

ŠÍCH OSOB V MÉM ŽIVOTĚ!
První – spíše nevědomé setkání s Vincenzem Priessnit-
zem jsem měl již v útlém věku. Moje matka pocházející 
ze staré drážďanské rodiny profesorů umění, která 
bohužel velmi brzy zemřela, byla odbornice na prostřed-
ky domácí medicíny. 
S lipovými květy, šípky a heřmánkovým čajem, 
samozřejmě ručně sbíraným, brusinkami, léčivou 
hlínou, břišními pásy, ručně pletenými škrábajícími 
ponožkami z ovčí vlny, jogurtovými obklady, hnědým 
teplým máslem a samozřejmě Priessnitzovým zábalem 
léčila horečku a bolest v krku, podvrtnutí, bolest hlavy, 
úpal, bolest zubů a všechna malá zranění, která jsme s 
bratrem utrpěli při dovádění v každém ročním období v 
lese a na poli.
Když jsem v roce 1991 jako mladý diplomovaný novinář 
začal s rešeršemi ke knize o saském přírodním léčiteli 
Friedrichu Eduardu Bilzovi (1842-1922), narážel jsem 
znovu a znovu na Priessnitze. Neboť Bilz, kterému svět 
vděčí za první lidový lexikon přírodní léčby (do roku 
1938 vytištěn ve 3,5 milionech exemplářích, přeložen do 
12 jazyků), léčebný ústav a také za stále existující 
osvěžující nápoje „Sinalco“ a  Bilzovo koupaliště se 
strojem k výrobě umělých vln „Undosa“, čerpal celý 
život nejen z vědomostí Priessnitze. Byl také v úzkém 
kontaktu s jeho zetěm Johannem Ripperem (1830-
1912), který ho navštívil dokonce i v Radebeulu. Poté 
jsem se věnoval také dalším biografiím německých 
léčitelů, jako Louise Kuhneho (1835-1901) známého 
"otírací koupelí vsedě" nebo Dr. Heinricha Lahmanna 
(1860-1905), reformátora v oblasti výživy, osobní péči a 
oblečení. Všichni, včetně dodnes vysoce ctěného 
Sebastiana Kneippa (1821-1897), měli Priessnitze jako 
duchovní vzor nebo se pokoušeli o modifikaci jeho 
léčby.
Při soukromém výzkumu v rámci celé Evropy jsem v 
roce 2001 kontaktoval ředitelku Státního okresního 
archivu Jeseník Mgr. Bohumilu Tinzovou, která mě 
upozornila na jedinečný, neprobádaný poklad: 9,77 
metrů spisů o Priessnitzovi a jeho rodině. Mezi tím jeho 
2815 diagnóz pacientů, přibližně 3000 dopisů od 
pacientů do roku 1815. Kromě toho bylo ve městě 
uloženo 400 velmi vzácných spisů o přírodní a vodolé-
čebné terapii.
Tyto senzační dokumenty jsem zmapoval díky podpoře 
mých školitelů disertační práce, kterými byli profesor 
Doc. PhDr. Ivo Barteček, bývalý děkan Filozofické 
fakulty Palackého univerzity v Olomouci, a prof. 
Albrecht Scholz (1940-2013), ředitel Ústavu dějin 
lékařství Technické univerzity v Drážďanech. Od roku 
2002 jsem podnikl dvanáct většinou pětidenních cest do 
jesenického archivu. V paměti mně obzvlášť utkvěly  
večerní procházky nahoru na Gräfenberk kolem stále 
krásnějšího sanatoria, k pramenům v lese a k památní-
kům od vděčných Priessnitzových pacientů. Můj 
výzkum, který je publikován také jako kniha, poprvé v 
roce 2004 vědecky doložil, že přírodní léčitel Vincenz 
Priessnitz položil se svou dokonalou vodoléčbou 
základy celkové moderní medicíny. Z Priessnitzovy 
tradice zcela vychází také německý svaz přírodní léčby 
„Naturheilbund“, jehož 10 000 členů v 54 spolcích 
oslavilo v letošním roce 125. výročí.
Bylo mi zvláštním potěšením, že jsem směl v roce 2013 
u příležitosti příprav ocenění opět navštívit Gräfenberk s 
jeho exkluzivními lázněmi. Na místě vzniku geniálních 
terapií jednoho z největších přírodních léčitelů, který 
zde v roce 1822 otevřel první vodoléčebný ústav na 
světě, je dnes nejlepšími specialisty a zkušenými 
doktory mírněno mnoho chronických a civilizačních 
potíží. V nádherné přírodě, na čerstvém vzduchu a v čisté 
horské pramenité vodě nachází vystresovaný současník 
odpočinek a relaxaci, může si odpočinout a načerpat sílu 
pro každodenní život. Jako kdyby se tu nad vším vznášel 
duch nezapomenutelného Vincenze Priessnitze a každý 
den přinášel malé zázraky.

Dr. Jürgen Helfricht, 
Radebeul

Priessnitz měl takových následovníků stovky a lázní, Když přečetl první knihy o Priessnitzových metodách, 
které po jeho vzoru zakládali, počítáme na desítky. zřekl se léčby medikamenty a stal se rovněž vodoléčite-
Většinou však šlo jen o krátkodobou, módní záležitost, lem. Po studiích se Schindler oženil s dcerou Ferdinanda 
kdy metody vodoléčby byly vystřídány kneipováním či Grusse, pláteníka a majitele velikého bělidla lnu v 

Největší renomé lázní pod Schindlerovým vedením 
zhola odstaveny na vedlejší kolej vědeckou medicínou. Potočné (dnes Desná v Jizerských horách). Z bělidla 

vytvářeli vysoce postavení pacienti, kteří tvořili jeho 
Kolik těchto vodoléčebných ústavů zůstalo dodnes? vybudoval v roce 1839 vodoléčebné lázně, první tohoto 

osobní klientelu. Po mnoha z nich zůstaly v lázních 
Vpravdě jediný, na Gräfenberku, v dnešních Priessnit- druhu na území Čech. Od Priessnitze se ale výrazně 

památky v podobě domů, turistických cest či pramenů. 
zových léčebných lázních. A je právě zásluhou Josefa odlišoval: usiloval vědeckou medicínou teoreticky 

Nejhonosnější pramen v jesenických lázních byl 
Schindlera, že striktně dané vodoléčebné lázně převedl podložit intuitivně chápané Priessnitzovy metody.

postaven na památku rumunského krále Carola I. Léčila 
přes všechny peripetie, aby mohly životadárně fungovat 

se u něj řada panovníků z německých zemí, budoucí 
podnes.

lucemburský velkovévoda i švédská královna, v roce 
Když v roce 1851 Vincenz Priessnitz zemřel, odejel 1860 lázně navštívil dokonce panující rakouský císař 
Schindler na Gräfenberk, aby se ucházel o vedení František Josef I. Slávu a věhlas, které Schindler získal, 
zdejších lázní. Svůj ústav v Potočné předal jinému korunovaly vysoké řády, medaile a publikace o jeho díle.
lékaři, ty však bez jeho osobnosti brzy zanikly.
Když v roce 1876 oslavoval 25 let své přítomnosti na 
Gräfenberku, jako by se zapomnělo na krušné počátky 
jeho působení. Musel totiž překonat nedůvěru pacientů 
zvyklých až na magické působení Priessnitzovo a na 
druhé straně musel získat na svou stranu lékaře. Omezil 
některé radikální procedury, pacienty vyšetřoval 
klasickými metodami a své poznatky sám předával 
veřejnosti. K tomu založil roku 1858 odborný časopis 
Graefenberger Mittheilungen věnovaný přírodní léčbě a 
péči o zdraví vůbec. Lékaře přijímal i do svých služeb, 
další se u něj školili. K Schindlerovi by se hodil ještě 
přístavek „vodní lékař a stavitel“. Vzal si příklad ze 
svého předchůdce a začal na Gräfenberku kupovat 
pozemky a stavět. Jeho „panství“ se táhlo od Priessnitzo-
va tzv. Prkenného domu ve směru promenády na hřebeni 
kopce. V letech 1858 – 1866 tak vybudoval šest lázeň-

Když 8. března 1890 Josef Schindler skonal, byly jeho ských domů, je však malým paradoxem, že z nich zůstal 
pozůstatky provizorně uloženy na hřbitově ve Velkých do dnešní doby jen jediný! Stavebně jednoduché domy 
Kuněticích. Stejně jako Priessnitzovi mu mělo být na totiž přestaly vyhovovat zvyšujícím se nárokům 
vhodném místě na Gräfenberku postaveno mauzoleum s gräfenberské klientely, aby je nahradilo sanatorium 
kaplí. Jenže Schindler se své hrobky v lázních nedočkal, Priessnitz. Ani Schindlerova vila Austria, jedna z mála Josef Schindler se narodil 29. července 1814 v Jablonci 
zmizelo jeho letní panství ve Velkých Kuněticích, staveb z hrázděného zdiva v Jeseníku, nepřežila do nad Nisou. Pocházel ze smíšeného německo-českého 
nevydařily se mu ani další společné projekty, kupř. na dnešních dnů. manželství; brzy opustil svou rodinu a byl vychováván 
stavbu textilky v Mikulovicích. Schindlerův duch z Jeho podnikatelský duch se projevil i vybudováním svým strýcem farářem, který také vedl mladého 
Gräfenberku vyvanul. Zachován ovšem zůstal jeho zimních lázní na rytířském statku ve Velkých Kuněti-Schindlera ke studiu. Po absolvování gymnázia v Jičíně 
přínos k dějinám vodoléčby, o nějž bychom měli cích, který koupil roku 1868. K němu patřil, vedle a po studiích na lékařské fakultě Karlovy univerzity v 
pečovat.polností a lesů, i mramorový lom a kamenická dílna. Zde Praze, kde studoval chirurgii a farmacii, zahájil svoji 

Květoslav GrowkaSchindler sám trávil zimu, provoz lázní na Gräfenberku lékařskou praxi v Dolním Polubném.  
Státní okresní archiv Jeseníkpo tu dobu řídil jeho asistent Dr. med. Eduard Emmel. Již během studií navštívil Priessnitzův Gräfenberk. 

LÉČILA SE U NĚJ I ŠVÉDSKÁ 
KRÁLOVNA

VODNÍ LÉKAŘ A STAVITEL

LÉKAŘ Z JIZERSKÝCH HOR

Kdo ve Vás probudil lásku ke klasické hudbě? A život a je potřeba si uvědomit, že při každodenním 
vůbec ke hře na housle? Nutili vás rodiče jako malou cvičení je hudba přímo u mého ucha, takže je toho dost. 
cvičit? Jinak poslouchám barokní hudbu a kvalitní pop a jazz. 
Pocházím z hudební rodiny, kde z maminčiny strany byli Líbí se mi Sting, Michael Jackson, elektronická hudba a 
převážně profesionálové. Moji prarodiče hráli v také swingová a jazzová hudba 20. a 30. let minulého 
Brněnské filharmonii a v Symfonickém orchestru století.
Československého rozhlasu a můj strýc byl slavný 

V roce 2001 jste začala studovat i hru na violu. Který 
Zdeněk Nečesánek. Samozřejmě, že jsem do hraní byla 

z nástrojů máte raději, dá-li se to tak nazvat? Co Vás 
nucená a nemohla jsem si vybírat, čemu se budu 

inspirovalo k dalšímu studiu? 
svobodně v dětství věnovat. Cvičit jsem musela denně i o 

Mám oba nástroje ráda stejně. U violy mne fascinuje její 
prázdninách, a to i když jsme byli s rodiči pod stanem. 

temný zvuk. Hrát jsem začala, protože mi houslové 
Klasické bezstarostné dětství jsem tedy neměla.

mantinely byly už příliš těsné a chtěla jsem posluchačům 
Jakou hudbu si poslechnete ve volném čase? nabídnout zážitek ze střídání obou nástrojů během 
Pokud jsem po koncertním turné a mám za sebou večera, aby mohli posoudit sami rozdíl v barvách zvuků 
spoustu hraní a zkoušení, tak neposlouchám nic a obou nástrojů a také představit zajímavý sólový violový 
potřebuji klid a ticho, abych si od hudby odpočinula a repertoár.
mozek a duše zregenerovaly. Hudba je můj profesní Pokračování na str. 2.

Josef Schindler (1814-1890) Maďarského pomníku pod lázeňskou kolonádou, která vysokého školství v Olomouci, spolužák Edvarda omegou jejich léčby je naše vyhlášená klimatoterapie v 
Priessnitzův nástupce a zastánce vodoléčby. V roce 1839 dříve nesla název Friedrichs Höhe (Fridrichova Beneše a především zakladatel československé horském prostředí.
vybudoval v Tiefenbachu (Potočná, dnes Desná v vyvýšenina). alergologie. Jeho klinika v Olomouci, kde se výlučně 

MUDr. Alois Kubík (*1925)
Jizerských horách) první lázně v Čechách v léčili pacienti s průduškovým astmatem, měla expozitu-

 MUDr. et PhDr. Josef Reinhold (1885-1947) Emeritní primář Priessnitzových léčebných lázní, který 
Priessnitzově duchu. Jako již zkušený a úspěšný lékař ru v jesenických lázních - v dnešním lázeňském domě 

Významná osobnost lázní  první poloviny 20. století. lázním na Gräfenberku zůstal věrný po celý život, strávil 
přišel na Gräfenberk po Priessnitzově smrti o Vánocích Wolker.

Doktor filozofie a doktor medicíny, jehož specializací zde 60 let své profesní kariéry. Vedle vlastní péče o 
roku 1851 a zůstal zde až do konce života. Vyškolil řadu 

byla neurologie a psychiatrie. Mimo jiné studoval u pacienty prováděl hodnocení vlivu gräfenberské 
následovníků, dále lázně rozšiřoval, založil odborný doc. MUDr. Horymír Malota (1921-1992)

nositele Nobelovy ceny J. Wagner-Jauregga a zakladate- lázeňské léčby a zdejšího klimatu na chronická onemoc-
časopis, mnohé Priessnitzovy metody zdokonalil a šířil V jesenických lázních působil také olomoucký alergolog 

le psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Byl členem nění dýchacích cest a štítné žlázy. V říjnu 2013 byl za 
jeho odkaz po celé Evropě i za oceánem. Jeho nástupcem s mezinárodní pověstí MUDr. Malota. Byl žákem a 

významných klinik ve Vídni, Mnichově a Praze. Od r. svůj mimořádný přínos uveden do Síně slávy 
byl zvolen doktor Eduard Emmel, syn zakladatele spolupracovníkem prof. Amerlinga, zakládajícím 

1913 působil v lázních na Gräfenberku jako asistent, v Priessnitzových léčebných lázní. Je spoluautorem 
prvního vodoléčebného ústavu v Rakousku. členem Alergologické společnosti, člen Světové 

letech 1921 až 1947 byl primářem. Za jeho působení se z monografie Vincenz Priessnitz. Světový přírodní léčitel. 
astmatologické asociace INTERASTMA, diagnostik a 

MUDr. Rudolf Hatschek (1865-1921) Gräfenberku staly přední světové lázně navazující na (Veduta 2006). Dnes je významným „priess-
terapeut.  Byl také propagátorem speleoterapie.

Doktor Hatschek byl vedoucím lékařem Priessnitzových věhlas jejich zakladatele Vincenze Priessnitze. Dnes nitzologem”, který se nezpochybnitelnou mírou podílí 
lázní mezi lety 1909 až 1921. Za jeho vedoucí lékařské jeho jméno nese fontána na lázeňské promenádě. na šíření odkazu Vincenze Priessnitze.

MUDr. Zdeno Novák
funkce bylo například vystavěno Sanatorium Priessnitz. 

Prof. MUDr. Karel Amering (1886-1964) Zásluhou primáře Nováka se od roku 1992 v našich 
V době nezletilosti Priessnitzova vnuka Vincenze Aloise 

První řádný profesor Lékařské fakulty Univerzity lázních léčí malí pacienti s chronickým onemocněním 
byl pověřen správou lázní. Po doktoru Hatschekovi se od 

Palackého v Olomouci, jeden z iniciátorů obnovení dýchacích cest, malí průduškáři a astmatici. Alfou a 
počátku 20. století jmenuje vyhlídka v blízkosti 

LÁZNĚ TENTOKRÁTE V LÉKAŘSKÝCH OSOBNOSTECH

PŘIPOMÍNÁME SI 200 LET OD NAROZENÍ 
VODOLÉČITELE SCHINDLERA

PÁR SLOV S...

Je až nespravedlivé, že se jménem Vincenze Priessnitze se setkáme v kdejakém lexikonu, nepočítáme-li ty stovky knih, které o něm vyšly a vlastně stále 
vycházejí, zatímco Josef Schindler je odbyt jen jako jeho následovník (Nachfolger).  Ale kdyby nebylo Schindlera, nebylo by Priessnitze.

Houslistka, violistka, sólistka světových orchestrů, první česká finalistka a absolutní vítězka Mezinárodní houslové soutěže Yehudi Menuhina v Anglii, 
členka umělecké rady Akademie múzických umění v Praze, držitelka ocenění „Žena roku 2005“ v soutěži prestižního časopisu Prague Leaders Magazine… 
to a mnohem více je Gabriela Demeterová. Gabriela je také patronkou Klášterních hudebních slavností, v rámci nichž pravidelně vystupuje v Jeseníku a 
Priessnitzových lázních. Nejen o její profesi jsme si povídali na konci babího léta. 

Při příležitosti dvousetletého 
výročí narození 

Priessnitzova pokračovatele 
Josefa Schindlera bude odhalena 

v rámci tradičního 
Týdne Vincenze Priessnitze 

jeho pamětní deska 
na Schindlerově domě.

Houslistka Gabriela Demeterová

Josef Schindler
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TRADIČNÍ TÝDEN VINCENZE PRIESSNITZE 
SLIBUJE NABITÝ PROGRAM

PÁR SLOV S...
dokončení ze strany 1

EDITORIAL
Milí příznivci našich jedinečných lázní, 

kde jinde nabrat inspiraci pro úvodní slovo Lázeňských 
pramenů než přímo v jejich blízkosti, tedy přesněji v 
blízkosti těch skutečných pramenů, vyvěrajících z nitra 
Studničního vrchu. Sedím na jednom z mnoha odpočin-
kových lehátek uprostřed Balneoparku, na místech, kde 
více jak před jeden a půl stoletím probíhaly vzdušné 
terapie. Ve vzduchu je cítit podzim, listí se pomalu 
zabarvuje paletou barev, slunce na obzoru zapadá, přesto 
se ještě malí otužilci s vřískotem rozbíhají do chladné 
vody Priessnitzových střiků. 

Je tu prostě nádherně. Říkám si, že žít v takovém 
prostředí je velkým darem. V kouzelném místě Slezska, 
které je celému světu známo jako kolébka moderní 
vodoléčby. 

Právě v těchto dnech, na počátku října, si už tradičně 
připomínáme narození Vincenze Priessnitze, jehož 
přičiněním se změnil osud osady Gräfenberk i podhor-
ského městečka Frývaldova. Celotýdenní slavnosti mezi 
30. zářím a 5. říjnem přináší opravdu neobvykle nabitý 
program: mezinárodní konferenci o významu lázeňské 
péče, křest staronové knihy o Priessnitzově životě z pera 
jeho blízkého přítele, vernisáž architektonické výstavy, 
křest mimořádné souborné publikace o lázeňské 
architektuře a v neposlední řadě odhalení pamětní desky 
Josefu Schindlerovi, prvnímu gräfenberskému primáři, 
od jehož narození si letos připomínáme neuvěřitelných 
dvě stě let.

Osobně se také velice těším na otevření nových okruhů 
pro Gräfenberg Walking! Jestli nevíte, o čem to mluvím, 
neváhejte si o této novince přečíst pár zajímavých 
informací v tomto vydání Pramenů. Myslím, že pak 
našemu Gräfenberg Walkingu ihned podlehnete! A třeba 
se dynamickou chůzí vydáte ke svatému Kryštofovi, 
který od července vzhlíží k vrcholkům jesenických hor z 
nově vybudované kapličky. A pokud jste alespoň trošku 
hraví a máte rádi pohyb na čerstvém vzduchu, vyzkou-
šejte náš nový DiscGolfPark! Naše discgolfové hřiště je 
teprve třetím realizovaným v Jeseníkách. 

Přeji vám, naši milí návštěvníci a příznivci, spoustu 
příjemných chvil nejen při čtení Lázeňských pramenů, 
ale hlavně při objevování kouzelných míst Priessnitzo-
vých lázní, Studničního vrchu a jejich okolí. Protože… 
nejen léto, i podzim a zima jsou u nás kouzelné!

Báječné dny vám přeje Věra Janků

DOPISY NAŠICH 
KLIENTŮ

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za lázeňskou 
péči, kterou jste poskytli mým dětem. Musím poděkovat 
všem Vašim zaměstnancům od paní na rezervování 
léčby, přes MUDr. Urbanovou, sestřičky, pokojské, 
personál jídelny i paní na časování procedur. Vaši 
zaměstnanci svým příkladným přístupem a vstřícností 
zpříjemnili pobyt nejen našim dětem, ale i nám rodičům. 
Prostě nám toto místo učarovalo. Pocit domova, pocit 
pohody, pocit slušnosti. Tak důležitá lidská stránka, 
kterou nelze jen vybudovat, to musíte mít v sobě. 
V průběhu celého pobytu jsme se s tím setkávali na 
každém kroku. S takto ochotným přístupem a způsobem 
jednání s klienty se člověk vždy nesetká. Když k tomu 
přidáte, že se snažíte dále budovat a rekonstruovat, není 
už nic, co by člověk postrádal.

Ve Vašich lázních jsme byli poněkolikáté, vzhledem 
k perfektní léčbě a ostatní péči rádi přijedeme zase.

Děkujeme 
Jana a Ivo Vzatkovi

 s dětmi Ivou a Tobiasem

VÁNOČNÍ 
POBYT

Cena od 4 204 Kč / osoba / 4 dny

2014
23. 12. - 27. 12. 2014

BOHATÝ PROGRAM

TIME, zdobení vánočního stromu, štědrovečerní večeře, vánoční mše,
kluziště, tradice a zvyky, vánoční punčové odpoledne, štěpánská zábava,

podmínky pro zimní sporty (lyžování, bruslení)

lázeňské vánoční trhy, vánoční koncert - Zuzana Stirská a FINE GOSPEL 

POBYT PRO 1 OSOBU ZAHRNUJE 
4x ubytování v hotelu Priessnitz****

4x stravování formou polopenze (rautová snídaně a večeře)
Bohatý společenský a kulturní program, štědrovečerní večeře, Štěpánský oběd

Lázeňské procedury: 1x masáž klasická částečná, 1x koupel perličková s bylinkami,
3x bazén s vířivkou, 1x rašelinový obklad

TEMATICKÉ PŘEDNÁŠKY

DIVADLO, JAZZ, 
ZÁBAVA PRO DĚTI

KONFERENCE, VERNISÁŽ 
I KŘEST KNIH

Oslavy výročí zakladatele jesenických lázní, které jsou 
považovány za vůbec první na světě, kde se využívá k 
péči o fyzickou i psychickou pohodu vodoléčby, se 
konají od pondělí 29. září do neděle 5. října.  Chcete- li se 
dozvědět o jedinečnosti Priessnitzovy vodoléčby více, 
jistě si nenechte ujít některou z tematických přednášek. 
„S předními odborníky nahlédnete do historie vodo-
léčby, poodkryjete tajemství výjimečnosti zdejších 
horských pramenů, seznámíte se s tradičními Priessnit-
zovými metodami i současnou balneologií,“ láká 
obchodní ředitel lázní Tomáš Rak. 

Na každý den je také připraven společenský program. 
Těšit se můžete na Stupkovo kvarteto, komorní soubor 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, klavírní 
recitály Petra Tučníka, večer plný jazzu či divadelní 
představení, budou slavnostně otevřeny trasy Gräfen-
berg Walking. V oblíbené talkshow Na kus řeči se setkáte 
s dlouholetým průvodcem lázní, panem Janem Kratě-
nou, který ví o historii lázní a zdejších hor téměř vše. 
Naopak na současnost se můžete zeptat přímo manage-
mentu společnosti. 
Ovšem na dětské návštěvníky v lázních také nezapomí-
náme. Nebudou chybět výtvarné dílny ani oblíbená 
Pohádková babička.

„Současně s Týdnem Vincenze Priessnitze však 
proběhnou ještě dvě významné akce,“ zdůrazňuje Rak. 
První z nich je odborná konference o významu lázeňské 
péče, na které vystoupí přední čeští i zahraniční hosté. 
Při této příležitosti bude pokřtěna do dnešních dnů 
zapomenutá kniha Priessnitzova současníka a přítele v 
překladu emeritního primáře lázní MUDr. Aloise 
Kubíka. Druhou je vernisáž výstavy Gräfenberk v běhu 
staletí popisující architektonický vývoj lázní, která je 
součástí celorepublikového projektu Rok lázeňské 
architektury. „Třešničkou vernisáže bude křest ojedinělé 
publikace Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska,“ 
uzavírá Rak.

(vj)

Baví Vás život na venkově? Koncertovala jste i v našich lázních. Co si vybavíte, Díky své profesi jste stále na cestách. Je cestování 
Na venkov jsem se odstěhovala již před více než 20 lety a když se řekne Jeseník, Priessnitz? Vaším koníčkem, nebo už nutností. Jakým způsobem 
nevyměnila bych svůj životní styl za nic na světě. Po V prvé řadě úžasní, pohostinní a srdeční lidé. Dostalo se nejraději relaxujete? 
koncertech a setkávání s tisíci lidmi potřebuji čerpat klid, mi vždy královského přijetí a na to se nezapomíná. A pak Cestování beru jako nutnost v rámci profese. Samozřej-
energii a inspiraci v přírodě a zvířatech, které jsou pro je to hned v zápětí nádherná příroda v čele s lázněmi mě, že je to únavné a být neustále v cizím prostředí a 
mne velice zásadní. Čerstvý vzduch je pro mne základ a Priessnitz, kde mám vytvořené nádherné podmínky k neustále mimo domov a své blízké je náročné. Necestuji, 
soukromí také. práci. Pobyt u vás v hotelu s nádherným výhledem na jak si někdy lidé myslí, na výlet. Mám tam své povinnos-

okolní hory a přírodu byl pro mne jako pro citlivou ti a z cest mám jasný režim: letiště, zkouška, hotel, 
Co je Vaší další láskou kromě klasické hudby? uměleckou duši nesmírně inspirující. Dokážu si koncert a opět transport na letiště, nebo zkrátka přesun 
Mojí největší vášní jsou koně a psi a práce s nimi. Od 27 představit, že bych zde při procházkách po nádherném autem do další destinace. Když už jsem konečně doma, 
let se věnuji konečně jezdectví, které jsem v dětství měla okolním parku mohla hned čerpat velice silnou inspiraci. tak jsem šťastná se svým manželem a našimi zvířaty. 
díky houslím od rodičů zakázané. A posledních 10 let Dostalo se mi u vás pocitu rodinného zázemí, což je Musím se dobře vyspat, protože jsem unavená, ale pak se 
jsem se věnovala také chovatelství a vozatajství zcela výjimečné. Pro nás, co cestujeme v rámci profese těším, jak navařím a napeču a užiju si moji rodinu. Víte, 
Shírských koní. za našimi posluchači a musíme velice často opouštět já jsem silný rodinný typ.

domov a naše rodiny, to znamená velice mnoho a musím 
Pravidelně se objevujete na koncertech pořádaných říct, že se mi díky tomu u vás nádherně koncertovalo. Na co se Vaši fanoušci mohou v nejbližší době těšit? 
v rámci Klášterních hudebních slavností v Jeseníku a Měla jsem dokonalé podmínky k práci, což je pro mne Mám nyní spoustu zajímavých koncertů, ale kdybych 
Šumperku. Měla jste možnost tento kraj poznat alfa a omega. měla vyzdvihnout některý z mých nových projektů, tak 
trochu více než při cestování za koncerty? je to projekt s názvem 'Paganini - Bůh nebo ďábel?' 
Jsem nesmírně ráda, že ve vašem kraji existuje tak Jedná se o nový koncertní projekt, po projektu 'Ludwig 
vynikající a kvalitní festival jako jsou Klášterní hudební van Beethoven - Hudba a duše génia', kdy se pomocí 
slavnosti, založený jeho ředitelem panem Romanem četby textu o málo známých faktech ze života Paganini-
Janků. Přinášet do míst s krásnými památkami a sály ho a z dochované korespondence v kombinaci s 
kvalitní kulturu je v Čechách velice záslužný čin. Proto Paganiniho hudbou snažím lidem přiblížit další 
jsem několik let velice ráda patronkou tohoto festivalu. fascinující osobnost z oblasti klasické hudby. Osobnost, 
Váš kraj je nádherný, a protože miluji hory a pěší která je pro nás houslisty alfou a omegou. Po opravdu 
turistiku, jsem velice nadšená z přírodních krás, které velikém úspěchu této netradiční formy koncertního 
mohu během cest na festivalové koncerty objevovat. recitálu jsem se rozhodla zabývat studiem tohoto génia, 
Vždy se těším na každý festivalový koncert a z každého jehož hudbu hraji veřejně od svých 14 let. Ke spolupráci 
koncertu si odvážím nádherné zážitky v podobě jsem přizvala kytaristu Ozrena Mutaka a herce Otakara 
kontaktu s úžasným publikem, které tak krásně a v tak Brouska ml.
ohromném počtu na festivalové koncerty chodí. 
Nesmírně si toho vážím, i každého sponzora, který je Za rozhovor děkuje a mnoho energie 
ochoten velkoryse festival podporovat, aby se udržela do další práce přeje Věra Janků
kulturní tradice našeho národa.

Každý podzim si připomínáme narození zakladatele našich lázní, který změnil nejen budoucnost podhorského městečka Frývaldova a jeho původní osady 
Gräfenberk, ale také vývoj světového lázeňství. Nejinak tomu je i v tomto roce. Letošní celotýdenní slavnosti Týdne Vincenze Priessnitze přináší opravdu 
neobvykle nabitý program okořeněný výjimečnými událostmi – konferencí, výstavou, dokonce dvěma křty, výročím a v neposlední řadě odstartováním 
nových zážitkových aktivit pro naše návštěvníky.

více na www.priessnitz.cz

Emeritní primář jesenických lázní MUDr. Alois Kubík přeložil Priessnitzův životopis

V rámci programu budou slavnostně otevřeny nové stezky Gräfenberg Walking

Naše lázně jsou pro Gabrielu Demeterovou inspirující.

predstavujeme
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STARONOVÁ KNIHA – ŽIVOTNÍ 
PŘÍBĚH VINCENCE PRIESSNITZE

PRIESSNITZOVY LÁZNĚ HOSTÍ MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCI O VÝZNAMU LÁZEŇSKÉ PÉČE

ZASTAVTE SE U NOVÉ KAPLIČKY

TIP NA VÝLET 
Do Polska 

za jihočeskými pány
Zdá se vám zvláštní vypravit se za jihočeskými 
šlechtici někam do Slezska? Historie polského 
města, vzdáleného 35 kilometrů od Jeseníku, vás 
přesvědčí, že je to skutečně možné. Přijměte 
tedy pozvání k výhledům na jesenické hory i 
polské roviny z věží města Prudniku.

Prudnik láká více než 30 km pěších, cyklistických a 
jezdeckých stezek v Chráněné krajinné oblasti Opavské 
hory a v jejím přilehlém okolí.  Na stezkách se nachází 
mnoho míst, která stojí za návštěvu, jako sanktuárium sv. 
Františka a františkánský klášter, rybníky a stanoviště 
bobrů nebo právě tři zajímavé vyhlídkové věže.

Vokova věž je nejstarší památkou Prudnika.  Překvapil 
vás její název? V myšlenkách jste se spíše ocitli v jižních 
Čechách a na hradě Rožmberk? Nemýlíte se, skutečně v 
pojmenování věže je skryto jméno zakladatele hradu 
Rožmberk a praděda nám známějšího renesančního 
prostopášníka Petra Voka. Nejvyšší maršálek Království 
českého Vok I. z Rožmberka totiž založil také město 
Prudnik. Věž je posledním dědictvím, které zůstalo po 
středověkém hradu, jenž nechal postavit v druhé 
polovině 13. století. 
Věž má kruhový půdorys, tloušťka jejích zdí dosahuje 
několika metrů. Ke vstupu, který se nachází až nad 
polovinou výšky objektu, vedou dřevěné schody. Uvnitř 
věže se nachází bývalá hladomorna a vyhlídka. Vyhlídka 
vám umožní obdivovat panorama města.
S historií věže a informacemi o místech, které jsou 
viditelné z jejího vrcholu, se můžete seznámit na 
informačních tabulích. Nebo vám ji poutavě vylíčí 
pracovníci Muzea Prudnické země, v jejichž péči se nyní 
věž nachází. 

 

(vj)

VOKOVA VĚŽ

VYHLÍDKOVÉ VĚŽE 
NA KOZÍ HORĚ 

A VE WIESZCZYNĚ

Toulání po okolí města zpříjemňují také dvě patnáctime-
trové dřevěné vyhlídkové věže. Jedna se nachází na 
návrší Kozí hora (Kozia Góra, 317 m n. m.) s pěknými 
výhledy na město. Druhá, postavená v obci Wieszczyna, 
nabízí vyhlídku na Opavské hory a na jejich nejvyšší 
horu – Biskupskou kupu (Biskupia Kopa, 889 m n. m.). 
Víte, jak se jmenují Opavské hory u nás? Přeci Zlatohor-
ská vrchovina! A jejím nejvyšším bodem na české straně 
je Příčný vrch s 975 m n. m.

Více se dozvíte na www.prudnik.pl 
nebo www.silesiatourism.com.

SILVESTROVSKÝ 
POBYT

Cena od 5 966 Kč / osoba / 5 dny

2014
27. 12. 2014 - 2. 1. 2015

BOHATÝ PROGRAM

chvíle pro pány, moravský večer s cimbálovou muzikou, punčové odpoledne,
divadelní představení, diskotéky na ledě, silvestrovský večer, 

podmínky pro zimní sporty (lyžování, bruslení)

taneční večery, revival night s Gábinou Partyšovou, koncerty, chvíle pro dámy,

POBYT PRO 1 OSOBU ZAHRNUJE 
5x ubytování

5x stravování formou polopenze (rautová snídaně)
Bohatý společenský a kulturní program, silvestrovský večer

Lázeňské procedury: 1x masáž lávovými kameny částečná, 1x koupel perličková 
s bylinkami, 1x bazén s vířivkou, 500 Kč kredit na procedury dle vlastního výběru

Její autor Engelbert Maximilian Selinger (1802–1854), lesní zvěř omývá rány ve studené vodě. Tento spíše 
rodák ze Šternberku na Moravě, vystudoval právo v umělecký žánrový obraz Selinger přebírá, ale koriguje 
Olomouci a ve Vídni. Advokátskou praxi absolvoval v romantickou notu příběhy, jak Priessnitz metodou 
Olomouci a roku 1829 odešel do Vídně, kde učil na pokusu a omylu zpřesňoval a vylepšoval své léčebné 
Orientální akademii, získal zde profesuru a stal se i jejím postupy. Přiznává sice, že Priessnitz byl svědkem léčení 
ředitelem. Připomeňme, že tato prestižní škola pod domácích zvířat studenou vodou, tedy řekli bychom, že 
novým názvem Diplomatická akademie funguje ve nevynašel nic nového; ovšem Selinger nemohl překročit 
Vídni doposud. Selinger byl též politicky činný, byl ideu spočívající v oslavě geniality Priessnitzovy metody. 
poslancem říšského sněmu. Do dějin se zapsal nejen Dalším pohledem na Priessnitze, který Selinger líčí, je 
jako právník, ale i jako umělec, pod pseudonymem psal Priessnitzova neochvějná víra v Boha a víra v Prozřetel-
divadelní hry. Dr. Selinger měl křehké zdraví a pomoc nost, která ho předurčila k dráze přírodního lékaře. Z ní 
hledal na Gräfenberku. Seznámil se dokonale se zdejším pak vyplynul Priessnitzův mravní profil, jehož hodno-
prostředím a stal se dalším z řady Priessnitzových tám se autor detailně věnuje. Jsou vytvořeny konzerva-
apologetů, což vyjádřil již v brožuře z roku 1841. Po tivním řádem světa, který Priessnitz vášnivě obhajuje, 
Priessnitzově smrti ji rozšířil a přepracoval do podoby, zejména v revolučním roce 1848. 
kterou čtenáři překládáme s vědomím, že některé její Překlad, který se dostává do rukou našich čtenářů, se 
pasáže týkající se lidského zdraví stojí za zamyšlení i v musel vyrovnat s problémem, jak převést autorův košatý 
dnešní době a konečně vykreslují Priessnitzův portrét styl a archaickou němčinu do podoby dnešním lidem 
plastičtěji než jiné ze sta obdobných prací. srozumitelné. To se týká i místopisných názvů. Věříme 
Autor, píšící o sobě ve 3. osobě, vystupuje v knize v roli však, že kniha bude čtenářsky příjemná a sehraje 
svědka, někdy aktéra událostí, čímž objektivizuje fakta, pozitivní roli na cestě, kterou jesenické lázně v uznání 
svázaná románovou formou odpovídající éře romantis- svých tradic nastoupily. 
mu. To znamená, že můžeme hovořit o poetizaci celého Květoslav Growka
příběhu, počínaje oblíbenou scénou, jak si poraněná Státní okresní archiv Jeseník

Mezinárodní konference Vincenze Priessnitze o 
významu lázeňské péče nabízí témata od historie 
vodoléčby, současných podmínek léčby vybraných 
indikací až po dnes tak diskutované téma, jakým je Se svými odbornými příspěvky na konferenci vystoupí 
situace českého lázeňství a jeho budoucnost. „O vzniku také Alois Sauer, předseda přírodní léčebné společnosti 
lázní na Gräfenberku a léčebných metodách Priessnitze Deutscher Naturheilbund, předseda České pneumolo-
bude hovořit vskutku přední znalec historie vodoléčby, gické a ftizeologické  společnosti prof. MUDr. Vítězslav 
emeritní primář našich lázní pan doktor Alois Kubík. Kolek DrSc. či specialista na pohybovou terapii Doc. 
Součástí programu bude také křest jeho překladu PaeDr. Petr Kolísko, Ph.D. Se svými zkušenostmi se 
Priessnitzova životopisu, který vyšel necelé tři měsíce podělí také lékaři Priessnitzových léčebných lázní. Na 
po jeho smrti. Vzpomeneme i dvousetleté výročí od téma stavu českého lázeňství bude hovořit MUDr. Lenka 
narození Priessnitzova pokračovatele Josefa Schindle- Hřebíková z ministerstva zdravotnictví a svůj pohled 
ra,“ upřesňuje Tomáš Rak, obchodní ředitel lázní. V přidá také MUDr. Světlana Bajerová z Všeobecné 
evropském kontextu se bude osobnosti Priessnitze zdravotní pojišťovny ČR.
věnovat Dr. Jürgen Helfricht, vedoucí reportér meziná-
rodního vydavatelství Axel Springer Media z Německa. Mezinárodní konference s odkazem Vincenze Priessnit-
„Je nám velkou ctí na konferenci uvítat doktora Helf- ze o významu lázeňské péče, kterou pořádá ve spoluprá-
richta, který ve své odborné práci poprvé v historii ci s Priessnitzovými léčebnými lázněmi a.s. Společnost 
medicíny vědecky zhodnotil a fakty podložil Priessnit- Vincenze Priessnitze z.s.,  se v Priessnitzových léčeb-
zovy zásluhy na vzniku a vývoji moderního přírodního ných lázních koná 3. až 5. října 2014.
léčitelství.  V Německu byl Helfricht za svou studii 
oceněn Priessnitzovou medailí,“ představuje zahranič- Mgr. Tomáš Hynek
ního hosta Rak. konzultant pro odbornou veřejnost

PŘEDNÁŠEJÍCÍ TAKÉ
ZE ZAHRANIČÍ

Za vznikem kapličky stojí dva místní patrioti a nadšení Na akci se sešlo více než sto lidí, především z řad při procházkách po okolí Priessnitzových léčebných 
cestovatelé, kteří stavbu připravovali několik let. Jejich místních, dorazili i lázeňští hosté pod vedením průvodce lázní můžeme všichni zastavit na tak příjemném místě.
záměrem bylo přispět ke kráse místa, kde žijí, a zároveň Jana Kratěny. Nechyběla muzika, dobré víno, spousta 
mít zákoutí, kde bude možné zapálit svíčku za šťastný dobrot a samozřejmě ani dobrá nálada. Jiří Glabazňa
návrat z cest. Děkujeme tímto místním patriotům K. Z. a V. C., že se animátor volného času
Autorem dřevěné sochy, která ozdobila výklenek, je 
řezbář Dušan Ingr z nedaleké Vápenné. Soška ztvárňuje 
obra, nesoucího dítě a držícího hůl, na které vyráží 
zelené listy. Jde tedy o závěrečný moment legendy o 
svatém Kryštofovi. 
„Kryštof byl člověk velké postavy a velké fyzické síly, 
tedy typ, který je ve všech dobách obdivovaný a 
obávaný. Tento silák ale také přemýšlel a hledal, do 
služeb čeho svou velikou sílu dá. To jej přivedlo až k 
tajemnému setkání s jiným typem síly, kdy on, velký a 
silný, nemohl unést malého a slabého,“ zaznělo mimo 
jiné během inaugurace.
Svěcení proběhlo v ekumenickém duchu, obřadu byli 
přítomni duchovní ze tří křesťanských denominací. 
Stavitelé kapličky nejsou praktikující věřící, ale chtěli, 
aby zde toto místo bylo pro všechny návštěvníky bez 
rozdílu, a proto se rozhodli přizvat zástupce všech 
místních církví.

Čtenářům se dostává do rukou kniha, z níž autoři píšící dodnes o Priessnitzovi hojně citují, opírajíce se o ni jako o kánon. Vždyť také vyšla již rok po Priess-
nitzově smrti! A napsal ji člověk, který měl k Priessnitzovi hodně blízko. Knihu v českém překladu MUDr. Aloise Kubíka vydala jako součást tradičního 
„Týdne Vincenze Priessnitze 2014“ Společnost Vincenze Priessnitze, z.s. 

Naše lázně jsou rovněž vyhledávaným kongresovým místem. Svědčí o tom i skutečnost, že jsou již téměř šedesát let výhradním místem konání česko-
slovenské farmakologické konference. Toto prestižní odborné setkání farmakologů, psychiatrů a psychologů se koná pravidelně v lednu. Druhým letošním 
významným odborným setkáním je říjnová mezinárodní konference o významu lázeňské péče. Ta mimo jiné připomene, že Vincenz Priessnitz je živým a 
nepopiratelným fenoménem i současné světové hydroterapie a lázeňské péče.

U cesty z našich lázní směrem na Pomezí začala letos na jaře růst výklenková kaplička. Drobná stavba na místě s krásným výhledem byla slavnostně vysvě-
cena v  červenci. Jejím „obyvatelem“ se stal svatý Kryštof, patron cestovatelů, řidičů, poutníků a leteckých záchranářů.

více na www.priessnitz.cz

predstavujeme

Alois Sauer, předseda společnosti Naturheilbund

Svěcení kapličky sv. Kryštofa proběhlo v polovině léta za hojné účasti místních i návštěvníků lázní

Věž v Prudniku je pojmenována po zakladateli
českého hradu Rožmberku, zdroj: www.prudnik.pl
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NAŠE LÁZEŇSKÉ DOMY
Bílý Kříž

PODÍVEJTE SE S NÁMI 
DO HISTORIE ČESKÉHO LÁZEŇSTVÍ

TIP NA VÝLET 
Geologie není nuda, 

přesvědčte se!

TIP NA VÝLET 
Další dotek historie 

Vlastivědné muzeum Jesenicka sídlící ve 
středověké vodní tvrzi v centru Jeseníka na 
počátku července otevřelo dlouho očekávanou 
stálou expozici. Nová interaktivní a multimedi-
ální výstava SPIRÁLA ČASU boří mýty o tom, 
že geologie je nezajímavá věda.

Modely trilobita z lokality Suchého vrchu u Vrbna pod 
Pradědem, sopky kdysi činné u Zálesí, nepřístupného 
jeskynního systému tzv. Rumového dómu, ale také 
ledovce jsou součástí prohlídky a dokonale osvětlují 
geologický vývoj Jesenicka v průběhu statisíců, ba 
milionů let. Věděli jste, že na území Jesenicka bylo v 
období devonu moře? Model ledovce a technologie 
videomappingu vám ukáže jeho pohyb krajinou a 
zároveň vysvětlí tzv. ledovcové souvky, které se na 
Jesenicku nacházejí.
Proč se expozice jmenuje Spirála času? Nosným prvkem 
expozice je spirála, po které se návštěvník pohybuje a na 
které je znázorněn vznik Země společně s geomorfolo-
gickým vývojem Jesenicka. Vývoj Země, jak všichni 
víme, počítáme na miliardy let, orientaci v tak dlouhém 
období napomáhá přehledná časová osa, ilustrace a 
fotografie. A nejen to. Také unikátní filmy o Jesenicku a 
úžasné dokumenty z dílny BBC.
Novinkou je mimo jiné i  audioprůvodce, který vám 
umožní projít expozicí bez sluchátek a přitom si 
vyslechnout text prostřednictvím zvukových směrových 
reproduktorů. Průvodcem vám bude Arnošt Goldflam, 
herec známý kromě jiného svým blízkým vztahem k 
jeskyním, kterým je v expozici věnovaná také náležitá 
pozornost. 
Množství sbírkových předmětů v podobě kamenů, 
typických pro lokalitu Jeseníků, je vystaveno v moder-
ním výstavním fundusu, vybrané minerály díky 
fluorescenční vitríně svítí tmou. Pro fajnšmekry jsou 
připraveny doplňující informace v dotekové obrazovce, 
stejně jako různé hry a kvízy, ale i zajímavé animace 
převzaté ze Slovenského národního muzea v Bratislavě 
nadabované do českého jazyka. Badatelské místo je 
připraveno pro děti i dospělé v závěru expozice.

Expozice je otevřena vždy od úterý do neděle od 9 do 17 
hodin. Audioprůvodce je připraven ve čtyřech jazyko-
vých mutacích – češtině, angličtině, němčině a polštině.

(vj)

Letos na jaře objevili obyvatelé Gräfenberku na okraji 
lesa u Slovanského pramene kámen s vytesanými 
nápisy, o němž v bohaté historii našich lázní dosud 
nemáme záznamy. Do kamene, který se nachází asi 30 
metrů severně od Žofiina pramene, jsou vytesány 
monogramy J. O. a K. K. První z nich je umístěn ve 
dvojitém čtverci, druhý pak v symbolu srdce, společně s 
letopočtem 1895.
Pokud by někdo ze čtenářů znal jakékoli indicie vedoucí 
k objasnění původu tohoto dílka, prosíme, ať kontaktuje 
redakci Lázeňských pramenů.
Nejznámějším kamenem s nápisy v oblasti lázní je tzv. 
Ripperův kámen, u nějž je také význam části vytesaných 
písmen tajemstvím, které nám minulost zřejmě nevydá.

Jiří Glabazňa
animátor volného času

DŮM PRO VOJÁKY

STAVBA „DVORNÍHO“ 
LÁZEŇSKÉHO ARCHITEKTA

Tím dlouholetým lázeňským hostem nebyl nikdo jiný 
než velkovévoda Friedrich Franz II. von Mecklenburg-
Schwerin. Jako štědrý mecenáš mimo jiné roku 1861 
založil nadaci pro stavbu léčebného ústavu, který měl 
poskytovat léčbu méně movitým pacientům, hlavně 
vojákům. Jeho nadace stavbu financovala, Priessniztův 
léčebný ústav zastupovaný Josefem Schindlerem se stal 
zadavatelem stavby. Budova samozřejmě nemohla 
dostat jiné jméno než po štědrém velkovévodovi, tedy 
Mecklenburský dům.

O vzhledu původní budovy je známo pouze to, že šlo o 
dvoupodlažní dům a že stavbu v letech 1861-1862 
provedl „dvorní“ lázeňský architekt a stavitel Johann 
Gröger. V letech 1897-1898 byla budova rozšířena a 
přestavěna z peněz nadace k 50. výročí vlády císaře 
Františka Josefa I. na Vojenský léčebný ústav Rakouské 
společnosti Bílý kříž, zvaný později krátce Weisses 
Kreuz. Přestavby se zhostil opět stavitel Gröger. Tentýž 
se ujal i přístavby nového křídla budovy v roce 1900. 
Jednoduše disponovaná třípodlažní budova dostala 
přestavbami na přelomu 19. a 20. století vzhled docho-
vaný dodnes. Kromě dřevěné prosklené verandy 
situované směrem k centru lázní, která byla zbourána. Po 
r. 1918 se dům stal majetkem rodiny Neugebauerů. V 
letech 1920 až 1927 prošla budova řadou menších i 
rozsáhlejších adaptací: v přízemí byly zřízeny obchody 
(1924), přistavěna kavárna (1927), z níž dokonce 
později vznikl poštovní úřad. Tyto adaptace prováděl 
syn původního stavitele, Ing. Adolf Gröger.

Dnes se v lázeňském domě Bílý Kříž nacházejí ubytova-
cí kapacity pro naše lázeňské hosty. V přízemí můžete 
nadále navštívit obchůdky s dárkovými předměty.

(vj)

ZROD LÁZEŇSTVÍ 

KOUPELE JAKO SOUČÁST 
SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

První lázně a relaxační bazény vznikaly již před čtyřmi 
tisíci lety, a to u velkých řek v blízkosti indických měst, 
jejich význam a způsob fungování však nebyl dosud 
odhalen. Ve starém Egyptě již fungoval propracovanější 
systém provozu a lázně poskytovaly hygienické zázemí 
a relaxaci nejen pro panovníky, ale využívat je mohli i 
dělníci pracující na stavbě pyramid. Významný rozmach 
zaznamenalo lázeňství v oblasti Číny a Indie, kde jako 
první začaly fungovat lázně termální. Voda zde dosaho-
vala teploty až 50 °C a lékaři začali využívat tento zdroj 
jako pomocný prostředek v léčbě nemocí.  Na dnešní 
podobě lázeňských domů má však jednoznačně největší 
zásluhu starověké Řecko a Řím, kde byly budovány ve 3. 
století našeho letopočtu bazény a termální relaxační 
místnosti, které již měly propracovanou kanalizaci i 
vytápění budov. V tomto období byly objeveny i 
podpůrné účinky bylin a minerálů a k léčbě byly 
využívány první bahenní zábaly. Obyvatelé Říma sázeli 
na léčbu baňkováním, doporučováno bylo pití minerál-
ních pramenů a velmi oblíbené se také stalo prohřívání v 
páře. 

Oblíbenou se stala i návštěva tehdejších kosmetických 
salonů, které byly součástí lázeňských domů. Středověk 
je všeobecně považován za nečistý a nehygienický, což 
není tak docela pravda. V tomto období dali feudálové 
koupelím další a zcela nový rozměr v podobě hudebních 
doprovodů, které z nich činily společenské události. 
Největší rozmach péče o tělo však zaznamenala 
renesance, kdy se učenci navrátili zpět ke starověkým 
praktikám balneoterapie. Oblíbené byly přísady z 
bylinkových extraktů a výluhů, často se pro potěšení 
přidávaly vonné éterické oleje. Stavěla se lázeňská místa 
u přírodních zdrojů minerálních vod a rašelinišť. K 
léčení se začalo přistupovat odborněji, teplota vody se 
začala měřit a zapisovat. Mnoho lékařů ale i laiků se 
začalo zabývat léčebnými účinky vody na lidský 
organizmus. 

LÁZEŇSKÁ MÍSTA V ČESKÉ 
REPUBLICE

LÁZEŇSKÁ NEJ

SOUČASNOST 

VODA JAKO NÁSTROJ LÉČBY

PRVOPOČÁTKY 
LÁZEŇSTVÍ U NÁS 

vyžití. Stavěly se velké lázeňské domy a kolonády, léčebnými procedurami. 
docházelo k zastřešování vřídel. 
Velká pozornost byla věnována kvalitě přírodních 
zdrojů. Do lázní jezdila nejvybranější klientela. Karlovy 

Lázně Aurora, Bechyně, Bílina, Bludov, Dubí, Františ-Vary a Teplice v Čechách se pyšnily návštěvami 
kovy Lázně, Hodonín, Jáchymov, Janské Lázně, osobností, jakými byli car Petr Veliký, Albrecht z 
Jeseník, Karlova Studánka, Karlovy Vary, Karviná, Valdštejna či anglický král Eduard VII. V modernější 
Klimkovice, Konstantinovy Lázně, Lázně Bělohrad, historii se častými hosty českých lázní stali i velikáni 
Lázně Bohdaneč, Lázně Kynžvart, Lázně Libverda, evropské kultury, například Goethe, Schiller, Chopin, 
Lázně Toušeň, Lipová-lázně, Luhačovice, Mariánské Beethoven, Wagner a jiní. 
Lázně, Lázně Mšené, Náchod, Osečná, Ostrožská Nová Epocha velkorysého budování lázní pak vrcholila na 
Ves, Poděbrady, Pozlovice, Skalka, Slatinice, Teplice, přelomu 19. a 20. století. Vzrůst zájmu o lázeňství v 19. 
Teplice nad Bečvou, Třeboň, Velichovky a Velké Losiny. století byl zapříčiněn mnoha faktory. Jedním z nich byl 

rozvoj lékařství a balneologie. Právě ona společně s 
vodoléčbou se brzy staly obory přednášenými na 

Nejmladší lázně - Klimkovice - V roce 1994 byly univerzitě. Zmíněná vodoléčba byla doménou slezského 
otevřeny vůbec nejmladší české lázně, které využívají rodáka Vincence Priessnitze, jenž v roce 1822 založil 
jodobromovou silně minerály nasycenou vodu, solanku.dnešní Priessnitzovy léčebné lázně (Gräfenberk), první 

vodoléčebný ústav, kam vedle pacientů přijížděli i lékaři Nejstarší lázně - Teplice v Čechách - Využívání teplého 
učící se jeho metodám, které jsou hojně používány pramene je v Teplicích tradováno již od roku 762, o čemž 
dodnes. svědčí již název samotného města.

Nejznámější lázně - Karlovy Vary - Karlovy Vary jsou 
obecně uznávaným fenoménem lázeňství nejen v V České republice je v současnosti k dispozici třicet šest 
Čechách, ale i na celém světě. Karlovy Vary jsou bez míst, které patří pod hlavičku Sdružení lázeňských míst 
nadsázky ikonou světového lázeňství.ČR, kde se odborníci postarají nejen o blaho těla pomocí 
Nejvýše položené lázně -  Jáchymov jsou nejen nejrůznějších léčebných procedur, ale především 
nejstarší radonové lázně na světě, ale i nejvýše položené návštěvníkovi nabídnou relaxaci a odpočinek. Lázně je 
lázně v České republice. Nadmořská výška činní 673 možné vybrat dle zaměření a výběr konzultovat jak s 
metrů.lékařem, tak i se samotnými lázeňskými domy, které 

nabízejí individuální přístup s ohledem na potřeby Nejníže položené lázně - Hodonín - Hodonín je nejníže 
klienta. Lázeňská místa využívají přírodní zdroje, které položené lázeňské místo České republiky, leží pouhých 
se dle způsobu užití dělí na lázně termální, slatinné, 167 metrů nad mořskou hladinou.
radonové, bahenní, klimatické a minerální.  Návštěvník 

Nejmenší lázně - Karlova Studánka - Obec Karlova si může vybrat nejen typ lázní, ale i způsob ubytování či 
Studánka má pouhých 250 stálých obyvatel.stravování, délku pobytu, relaxační a wellness proce-

dury. Hosté se také mohou zapojit do mnoha kulturních Nejpůvodnější lázně - Františkovy Lázně - Město bylo 
aktivit či absolvovat výlety do okolí, které lázně již při svém založení urbanisticky tvořeno jako lázně, 
organizují. Lázeňská města mají nejen nezaměnitelné založené roku 1793 císařem Františkem I. Zdejší město 
kouzlo architektury, ale návštěvníkovi umožňují užít si je známé jako jedno z prvních slatinných lázní na světě 
zábavu a pohodlí moderní doby v kombinaci s dávnými vůbec.

Nejstarší radonové lázně na světě - Jáchymov - Jako 
radonové lázně datují své počátky již od roku 1906. 
Využívání radonu v lékařství předcházelo zdejší 

V 19. století lékaře zaujaly účinky koupelí v kyselkách – 
působení a objevy Marie Skłodowske-Curie, dvojnásob-

uhličitých vodách, které dodnes pomáhají především při 
né držitelky Nobelovy ceny.

chorobách srdce a cév. Toto období přineslo také 
Nejteplejší termální pramen - Karlovy Vary - Město mohutný rozmach měst, která disponovala podmínkami 
Karlovy Vary drží primát i v teplotě termální vody na pro rozvoj lázeňství nejen díky přírodním zdrojům 
území naší vlasti. Karlovarské Vřídlo má teplotu 73,4°C.minerálních vod, ale také peloidů (rašelina a slatina), 

jejichž léčebné účinky byly známé ve starověku. Tak Nejstudenější minerální pramen - Mariánské Lázně - 
vznikla i v České republice celá řada lázeňských míst, z Teplota zdejších minerálních pramenů dosahuje 
nichž mnohá získala světový věhlas. pouhých 7° - 10°C.

Nejstarší vodoléčebné lázně na světě - Jeseník 
Jesenické lázně založil roku 1822 místní rodák Vincenz 
Priessnitz, jehož léčebnou metodu hydroterapie 

Lázeňství má na území dnešního Česka mnohasetletou vyhledávala společenská smetánka z Evropy i ze zámoří, 
tradici. První záznamy o využití léčebných pramenů králové i vévodové. Ne nadarmo se zakladateli přezdíva-
datujeme do 15. století, kdy byly na několika místech lo „vodní doktor“ nebo „lékařský Kolumbus.“ 
objeveny vyvěrající minerální prameny. Právě kolem Nejznámější „vodní zahrada“ -  Jeseník
nich v průběhu staletí vznikala lázeňská města. Ta se 

Unikátní „vodní zahrada“ - venkovní Balneopark, často rozkládají v malebných krajinných oblastech, jsou 
kterou prochází potok s vybudovanou soustavou přitažlivá svým urbanistickým pojetím a specifickou 
zastavení sloužících k hydroterapii a relaxaci. Svým lázeňskou architekturou. K zásadnímu rozvoji lázní však 
pojetím navazuje na tradiční Priessnitzovu vodoléčeb-dochází především od 18. do 20. století, kdy jsou 
nou metodu.lázeňská místa navštěvována nejen z důvodů léčebných, 

Zdroj: www.jedemedolazni.czale i pro široké možnosti kulturního a společenského 

V tomto dílu našeho seriálu o lázeňských domech na Gräfenberku se přeneseme hlouběji do minulosti, než jsme učinili v díle předchozím. Do roku 1861. 
Toho roku uplynulo deset let od Priessnitzovy smrti, lázně rozšiřoval a zveleboval Josef Schindler a dokonce ten rok se jeden z dlouholetých lázeňských 
hostů rozhodl postavit nový lázeňský dům.

predstavujeme

Nápisy na nalezeném kameni

Dobová fotografie, rok 1920, zdroj: SOkA Jeseník

Dnešní lázeňský dům Bílý Kříž

Bílý Kříž, 1930, zdroj: SOkA Jeseník
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MÁME PRO VÁS NOVINKU: GRÄFENBERG WALKING!

PROJEKT ČESKO-POLSKÉ TOULKY 
POODKRYL MNOHÉ ZAJÍMAVOSTI 

Rádi objevujete nové možnosti aktivního odpočinku a hlavně na čerstvém vzduchu? Chcete efektivně zvyšovat kondici, nebo chcete zhubnout? Znáte nordic walking? Připojte se ke Gräfenberg Walkingu! 
Pokud neznáte, připojte se také! Nordic walking je dynamická chůze se speciálními sportovními holemi a Gräfenberg Walking je ještě obohacen o jedinečný bonus pro vaše zdraví v areálu jesenických lázní.

Společnost Vincenze Priessnitze a Gmina Głucholazy po celou letní sezonu realizovaly společný projekt, který všechny zúčastněné z obou stran hranice 
seznamoval s historií a současností lázeňství.  Poodkryl tak mnohé zajímavosti jak o našich lázních na Gräfenberku, tak o polských Glucholazech, kde po 
Priessnitzově vzoru v polovině 19. století také vznikly vodoléčebné lázně, tehdy zvané Bad Ziegenhals.

CO JE GRÄFENBERG WALKING?

HISTORIE GRÄFENBERG 
WALKING

JAK TRÉNOVAT GRÄFENBERG 
WALKING?

NAŠE NOVÉ TRASY
PROČ PODLEHNOUT 

GRÄFENBERG WALKINGU?

pouhými 280 kaloriemi za hodinu při normální chůzi).

Je optimální outdoorový trénink k redukci váhy. Chůze s holemi je v současnosti nejrychleji se rozvíjející 
pohybovou aktivitou na světě. Gräfenberg Walking je Trénovat spolu mohou lidé s odlišnou fyzickou 
kondiční chůze se speciálními holemi po okolí zdatností, což se o jakémkoli jiném sportu dá říct jen 
Priessnitzových léčebných lázní, tedy v prostředí s stěží.
jedinečným klimatem obohaceným vzácnými biogenní-

Zlepšuje srdeční činnost a výkon oběhového aparátu.mi prvky, které z geologického podloží tektonickými 
zlomy vstupují do zdejšího ovzduší. Zvyšuje tepovou frekvenci o 5 – 17 tepů za minutu.
Jedná se o aktivní chůzi v pravidelném rytmu, kde jsou 

Je méně namáhavý než jogging, ale působením na do jednoho pohybu zapojeny ruce i nohy. Tohoto efektu 
oběhový a srdeční aparát je stejně efektivní.docílíme pomocí speciálních hůlek, které koordinují 

pohyb končetin do jednolitého a pravidelného pohybu. Zlepšuje koordinaci.
Gräfenberg Walking je velice příjemný druh pohybu, Trénuje aerobní vytrvalost a posiluje současně svaly 
který může vykonávat každý, výkonnostní sportovec i horní poloviny těla. Uvolňuje napětí svalů v oblasti 
začátečník, mladý člověk i lidé v pokročilém věku. ramen a týlu. Působí preventivně proti bolestem v 
Tepová frekvence se nachází v oblasti, ve které se dlouhé zádech, obzvlášť u lidí, kteří mají sedavé zaměstnání.
hodiny můžeme cítit dobře, a přesto je spotřeba energie 

Významně zvyšuje pohyblivost páteře.velmi vysoká, stoupá až o 40 %. Výkon je vyžadován od 
600 svalů, a to je zhruba 90 % všech svalů v těle. Šetří klouby a kolena. Snižuje zátěž kolen u osob s 
 „Názvem této lázeňské novinky chceme vyjádřit naši nadváhou.
pokoru k Priessnitzovu odkazu, úzkou vazbu mezi Je nejvhodnějším outdoorovým sportovním odvětvím k 
moderními způsoby péče o zdraví s těmi, které doporu- rehabilitaci po sportovních úrazech.
čoval Priessnitz, a v neposlední řadě chceme zdůraznit 

Je velmi jednoduchý, lehce naučitelný a přirozený jedinečnost lokality Priessnitzových léčebných lázní,“ 
pohyb. Zprostředkuje na rovném terénu velmi jistý pocit vysvětluje obchodní ředitel jesenických lázní Tomáš 
při chůzi, a tím představuje také pro starší lidi bezpečnou Rak.
možnost pohybu.

Není závislý na terénu a ročním období. Dá se 
provozovat po celý rok, za každého počasí a také s 
normálním sportovním oblečením.Používání hůlek má hluboké kořeny v historii lidstva. Už 

pastýři a poutníci používali hůl k překonávání rozmani- Současně zlepšuje vytrvalost, posiluje nohy, hýžďové 
tých terénů jako oporu. Od nich převzali tento zvyk pěší svaly i veškeré svaly horní části těla. 
turisté, z nichž někteří na strmých kopcích začali 
používat hole dvě. Toto využití holí však představuje 
jiný účel, než k jakému je umíme používat dnes. Hole při 
našich procházkách přírodou už nemusí být jen nástro-

Trénovat se nedá do zásoby, proto je důležité mít z 
jem k udržení rovnováhy, ale také moderním a velice 

Gräfenberg Walkingu radost, trénovat pravidelně a po 
účinným způsobem zlepšování a udržování fyzické i 

celý rok. Na začátku je vhodné sjednat si tréninkovou 
psychické kondice.

hodinu s instruktorem nebo se zúčastnit některého z 
Už samotný Vincenz Priessnitz v první polovině 19. 

pořádaných kurzů. Vyvarujete se tak možným chybám, 
století kladl velký důraz na intenzivní pohyb na čerstvém 

které by pak mohly přerůst v negativní zvyk. Zpočátku je 
vzduchu. Své klienty téměř vyháněl do okolních lesů k 

důležité zvolit si nízké tempo v lehkém terénu, po zahřátí 
intenzivním procházkám proložených sprchováním ve 

intenzitu chůze můžete zvyšovat. Tempo udržujete a 
venkovní sprše, pitnou kúrou, sluněním, ale i brouzdá-

stupňujete také aktivnějším zapojením paží do pohybu.
ním v ranní rose. Gräfenberg Walking je tak přirozeným 

S holemi pro Gräfenberg Walking také můžete provádět 
a neobyčejným spojením dvou nejvýznamnějších 

speciální cvičení. Posilovací, protahovací, kroková nebo 
fenoménů Priessnitzových léčebných lázní: zásad 

skoková cvičení a hry s holemi dělají trénink proměnlivý 
životosprávy, které hlásal „vodní doktor“ Priessnitz, a 

a mnohostranný.
jedinečnosti zdejšího klimatu vycházející z ojedinělých 
geologických anomálií areálu lázní.

 

Díky pohybu paže -  hůl a optimální technice rozpohy-
buje 90 % celkové svaloviny těla.

Spaluje až 400 kalorií za hodinu (ve srovnání s 

bronchiale, ischemickou chorobou srdeční či chronic- pramen, Jitřní pramen, Enhuberův náhrobek
kou plicní nemocí jej mohou absolvovat intervalovým 
způsobem. Dětská stezka  K
Motivační body: Slovanský pramen, Rumunský Délka: 1,9 km, převýšení 42 m     
pramen, Jižní svah Čas: 45 min

Náročnost: středně náročný okruh zaměřený pro děti.
Bezručova stezka B Motivační body: Slovanský pramen, Bezručův pramen
Délka: 2,5 km, převýšení 68 m     

Kondiční stezka  K+Čas: 50 min
Délka: 7,7 km, převýšení 115 m     Náročnost: těžší okruh s velkým převýšením vhodný k 
Čas: 100 minnáročnému tréninku fyzicky  zdatných jedinců. 
Náročnost: středně náročný dlouhý okruh vhodný pro Nevhodný pro astmatiky s tendencí k bronchospasmu či 
lázeňské hosty s depresí, úzkostí, chronickým stresem, symptomatické kardiaky.
po operaci štítné žlázy, vyšším krevním tlakem, lehčí Motivační body: Slovanský pramen, Bezručův pramen, 
formou ischemické choroby srdeční či lehčí formou Rumunský pramen
astma bronchiale. Vhodná tréninková trasa pro zdravé  

Lví stezka D
jedince toužící po zvýšení kondice.Polská stezka  B+Délka: 1,7 km, převýšení 19 m     
Motivační body: Rozcestí U Mnicha, Arnoštův Délka: 5 km, převýšení 165 m     Čas: 30 min
krmelec, U Pomezí, Bernské odpočívadlo, Kaplička sv. Čas: 70 minNáročnost: lehký okruh vhodný pro všechny lázeňské 
KryštofaNáročnost: těžší okruh k náročnému tréninku fyzicky hosty včetně nejtěžších pacientů s astma bronchiale či 

zdatných jedinců. Nevhodný pro astmatiky s tendencí k ischemickou chorobou srdeční.
Stezka  V.Priessnitze  Nbronchospasmu či symptomatické kardiaky.Motivační body: Hygie (Český pramen), Polský 
Délka: 5,7 km, převýšení 188 m     Motivační bod: Polský pramen, Nassauský kámen, pomník, Maďarský pomník
Čas: 180 minVilémův kámen, Enhuberův náhrobek
Náročnost: těžší okruh s velkým převýšením. 

Jubilejní stezka D+
Nevhodný pro astmatiky s tendencí k Jitřní stezka  ADélka: 1,5 km, převýšení 13 m     
bronchospasmu či symptomatické kardiaky. Délka: 5,5 km, převýšení 205 m     Čas: 30 min
Motivační body: Pražský pramen, Odpočívalo Čas: 70 minNáročnost: lehký okruh vhodný pro všechny lázeňské 
Svornost, Rumunský pramen, Jitřní pramen, Náročnost: těžký okruh s velkým převýšením vhodný k hosty včetně nejtěžších pacientů s astma bronchiale či 
Hydropatické skály, Enhuberův náhrobek, Polský náročnému tréninku fyzicky zdatných jedinců. ischemickou chorobou srdeční.
pramenNevhodný pro astmatiky s tendencí k bronchospasmu či Motivační body:  Hygie (Český pramen), Kaple – 

symptomatické kardiaky.Hrobka Vincenze Prinessnitze
Stezka živé vody  N+Motivační body: Rozcestí U Mnicha, Enhuberův 
Délka: 10,3 km, převýšení 345 m     náhrobek, Hydropatické skály, Večerní pramen, Bylinková stezka C
Čas: 240 minPriessnitzův pramenDélka: 1,2 km, převýšení 38 m     
Náročnost: těžký okruh s velkým převýšením vhodný k 

Čas: 30 min
náročnému tréninku fyzicky zdatných jedinců. Nassauská stezka  A+Náročnost: lehký okruh vhodný pro všechny lázeňské 
Nevhodný pro astmatiky s tendencí k bronchospasmu Délka: 6,5 km, převýšení 210 m     hosty včetně dětí.
či symptomatické kardiaky.Čas: 100 minMotivační body: DiscGolf, Bylinková zahrádka
Motivační body: Enhuberův náhrobek, U Sokolího Náročnost: těžký okruh s velkým převýšením vhodný k 
vrchu, Finský pramen, Ripperův kámen, Pramen Šárka, náročnému tréninku fyzicky zdatných jedinců. Rumunská stezka C+
Priessnitzův pramen, Jitřní pramenNevhodný pro astmatiky s tendencí k bronchospasmu či Délka: 2,9 km, převýšení 75 m     

symptomatické kardiaky.Čas: 45 min
(vj)Motivační body: Polský pramen, Nassauský kámen, Náročnost: středně náročný okruh vhodný pro všechny 

Vilémův kámen, Františkova skála, Priessnitzův lázeňské hosty. Pacienti s těžším stupněm astma 

Každý víkend po dobu celých letních prázdnin byly ka, Oškerova dechovka a Vagon Rock Machine. Velice 
organizovány prohlídky obou lázeňských míst. Jeden nás těší, jak hojné účasti návštěvníků se všechny 
víkendový den se všichni zvídaví zájemci z Jeseníku koncerty dočkaly. 
mohli společně s námi vydat za česko-polské hranice, Toulky začaly 30. dubna akcí „Odkaz Vincenze 
aby se seznámili s lázeňským městem Glucholazy. Priessnitze napříč staletími - Slet čarodějnic“, která 
Naopak s prvním vodoléčebným ústavem světa na zahrnovala program pro děti i dospělé, různé soutěže a 
Gräfenberku se polští turisté měli možnost seznámit samozřejmě vatru, která k pálení čarodějnic neodmysli-
vždy nadcházející neděli. telně patří. Závěrečná akce byla stejně velkolepá. V 
V Glucholazích jsme si poodkryli nejen historii pátek 5. září se v našem areálu konal „Den zdraví s 
lázeňství, ale i samotného města. Mimo lázeňského Vincenzem Priessnitzem.“ Opět přijely děti z Polska a v 
areálu s balneoparkem jsme vždy navštívili také místní rámci vyučování i spousta žáků z místních škol. Na děti 
kostel a rozhlednu s výhledy na město a hřebeny čekalo mnoho atrakcí, které nenásilnou formou 
jesenických hor. Při toulkách po Priessnitzových informovaly o zdraví a bezpečnosti. Na lázeňském hřišti 
léčebných lázních jsme si pokaždé vyzkoušeli se představili záchranáři, hasiči, policisté i vojáci. 
Priessnitzovy procedury v našem unikátním 
Balneoparku, prošli jsme se po kolonádě, Parku Projekt se uskutečnil díky dotaci z Fondu mikroprojektů 
Vincenze Priessnitze, k některým pramenům, mohli Euroregionu Praděd v rámci Operačního programu 
jsme nahlédnout do Priessnitzova mauzolea, ti aktivnější přeshraniční spolupráce. Děkuji všem, kdo se podíleli na 
z nás navštívili lázeňskou vyhlídku na Sanatoriu organizačním zajištění aktivit. Za sebe pak musím 
Priessnitz spojenou s vyčerpávajícím výkladem. podotknout, že jsem se dozvěděla mnoho zajímavých 
Součástí Toulek byla i řada promenádních koncertů, věcí o historii a památkách Glucholaz, které jsou sice 
které se na Gräfenberku konaly každou neděli, v nedaleko, ale před projektem pro mě byly v podstatě 
Glucholazech pak dvakrát. Vystupovaly jak polské neznámým místem.
kapely – Sweat Band, Mlues Motive, Bielska Orkiestra Eva Ruschková
Deta, tak české – Brass Band Šohaj, Dinybyl Band, koordinátorka projektu
Nawrat, Down Beat Dixieland Band, Hasičská dechov-

Gräfenberg Walking je také pro děti

Součástí programu byly také promenádní koncerty

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.
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ROK LÁZEŇSKÉ

Kresba „Císařského dvora“ 
(dnešní lázeňský dům Bezruč) 

dle projektu z r. 1895,
zdroj: SOkA Jeseník

Doktorský dům, 
dnešní Schindlerův, 1903,

zdroj: SOkA Jeseník

Kolorovaná pohlednice 
Jubilejní vily, 1904,
zdroj: SOkA Jeseník

Jan Šimek, Socha „Vzepětí”, 
1980 - 1985,

zdroj: PLL a.s.

Nejstarší vyobrazení Gräfenberku, 1832,
zdroj: SOkA Jeseník

Leopold Bauer, detail 
okenní vitráže v hale,

zdroj: PLL a.s.

Francouzský pomník se sáňkaři, 
pohlednice, 1908,

zdroj: SOkA Jeseník

Kolonie Gräfenberk nad dnešním Jeseníkem byla 
založena koncem 18. století a čítala pouze několik 
zemědělských usedlostí. Od roku 1822, kdy zde 
Vincenz Priessnitz založil první vodoléčebný ústav 
na světě, se osada postupně stávala vyhledávaným 
místem pro pacienty z Evropy i ze zámoří. S tím šel 
ruku v ruce též architektonický rozvoj lázní, který 
lze s nadsázkou nazvat cestou od dřevěnic po 
lázeňskou dominantu -  Priessnitzovo sanatorium z 
dílny architekta Leopolda Bauera. Jeho dílo již 
žádný z pozdějších projektantů nepřekonal, byť zde 
zanechali svůj rukopis další tvůrci zvučných jmen. 
Zdařilé realizace osmdesátých let 20. století 
reprezentují architektonicky výjimečná neofunkci-
onalistická budova Balneoprovozu architekta 
Bronislava Firly a sochařsko-krajinářská kompozi-
ce Jižního svahu Jana Šimka. Jedinečným dílem 
novodobého pojetí krajiny je také Balneopark 
Vincenze Priessnitze z roku 2010. 
Zpočátku Priessnitz ubytovával narůstající 
množství pacientů v  chalupách svých sousedů. V 
roce 1839 již ale sám vlastnil čtyři lázeňské domy. 
Ke stavebnímu rozmachu lázní po jeho smrti 
přispěl podstatně Josef Schindler (1814-1890), od 
roku 1851 šéflékař lázní. V té době ale vznikaly 
také léčebné domy jiných majitelů, nejúspěšnější-
mi z nich byly rodiny Neugebauerů a Müllerů. 
Staviteli v tomto období byli zejména místní 
architekti Johann Gröger, Rudolf Zelenka či 
Alexander Nitsche. Od 70. let se na Gräfenberku 
objevili také známí architekti, mj. známý pražský 
architekt Zdenko Schubert von Solden (1844-
1922), autor plánů nerealizované centrální budovy 
s krytou kolonádou či kuželny, postavené v 
blízkosti vily Polonia. Unikátem jsou dochované 
nerealizované plány tzv. Malého Gräfenberku od 
architekta Národního divadla Josefa Zítka (1832-
1909).
Nové století přineslo do lázní moderní architekturu 
a vliv secese. V té době existovaly silné vazby na 
pražské a vídeňské umělecké kruhy. Od r. 1906 se 
zde objevoval významný vídeňský architekt 
Leopold Bauer (1872-1937), autor projektu 
Priessnitzova sanatoria, pohledové i významové 
dominanty celého lázeňského komplexu. Později 
docházelo spíše k přestavbám starých lázeňských 
domů podle plánů renomovaných architektů, mj. 
Karla Fischera z Olomouce, profesora brněnské 
techniky Emila Lea nebo opavského Otto Reichne-
ra.

Mgr. Bohumila Tinzová
SOkA Jeseník

GRÄFENBERK 
V BĚHU 
STALETÍ
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ARCHITEKTURY

Leopold Bauer, Sanatorium 
Priessnitz - přístavba, 1928-1929,

zdroj: PLL a.s.

Nejstarší pohlednice (dopisnice) 
lázní Gräfenberk, 1888,

zdroj: SOkA Jeseník

Mecklenburský pramen,
zdroj: Hnutí Brontosaurus Jeseníky

Rodný dům V. Priessnitze,
kolorovaná pohlednice,

zdroj: SOkA Jeseník

Unikátní Balneopark Vincenze Priessnitze 
byl realizován v roce 2010,

zdroj: PLL a.s.

Johann Gröger, Vila Adelheid, 
1892–1894, zdroj: PLL a.s.

Kolorovaná pohlednice 
Vídeňské kavárny, 1911,

zdroj: SOkA Jeseník

Josef Zítek, plán tzv. 
Malého Gräfenberku, po r. 1880,

zdroj: SOkA Jeseník

FOIBOS BOOKS Praha, Priessnitzovy léčebné 
lázně a.s. a město Jeseník si Vás dovolují pozvat na
výstavu 

Slavné lázně Moravy a Slezska - Gräfenberk 
v běhu staletí

Výstava se koná od 5. 10. 2014 do 2. 11. 2014 
v prostorách Zrcadlového sálu Sanatoria Priessnitz.

Otevřeno denně od 10:00 do 19:00 hodin.
Výstava se koná v rámci Roku lázeňské architektu-
ry Čech, Moravy a Slezska 2014

Mediální osobností Roku lázeňské architektury je 
Václav Žmolík
Záštitu nad výstavou převzala starostka města 
Jeseník Ing. Marie Fomiczewová
Záštitu nad projektem převzal ministr kultury 
Daniel Herman 
Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká komise pro 
UNESCO.

Vernisáž výstavy společně se křtem publikace 
Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska proběhne v 
sobotu 4. října 2014 v 19.30 hodin.
4. října od 13.00 proběhne také komentovaná 
prohlídka lázeňských domů s prof. PhDr. Pavlem 
Zatloukalem, významným historikem architektury, 
spoluautorem výstavy a knihy Slavné lázně Čech, 
Moravy a Slezska. Sraz u Lázeňského Informační-
ho Centra. Po prohlídce bude slavnostně otevřen 
revitalizovaný prostor před lázeňským domem 
Hrad.

POZVÁNKA
NA VÝSTAVU
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UNIKÁTNÍ
VÝROBKY

VÝBORNÁ
CHUŤ

JEDINEČNÁ
RECEPTURA

ORIGINÁLNÍ
DÁRKY
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NAŠE LÁZNĚ NABÍZÍ SPECIÁLNÍ 
ZÁŽITKOVÝ PROGRAM PRO DĚTI

OTEVŘELI JSME 
NOVÝ DISCGOLFPARK

SBÍREJTE KAPIČKY 
A ZÍSKEJTE DÁREK

TĚŠÍME SE NA DRAKY, 
ALE UŽ I SNĚHULÁKY

KVÍZ O DOKTORU 
PRIESSNITZOVI

areálu, aby je vyplnili. Vy to ale určitě dokážete! Za 
správné zodpovězení všech otázek můžete získat krásný 
odznáček. 

Pro malé návštěvníky už máme připraveny tzv. Veselé Úkolníček k těmto otázkách je připraven v Lázeňském 
deníčky, do kterých děti sbírají razítka za všechny Informačním Centru.
aktivity. Děti je budou sbírat jistě s vervou, protože mají 

veselou podobu jejich lázeňských průvodců Sofinky a 
Čendy. Ve Veselém deníčku jsou vypsány všemožné 
sportovní i vědomostní hry, soutěže, kvízy, výlety nebo 

Sofinka s Čendou mají rádi podzim, krásně zbarvené výtvarné dílny. Tak budete mít se svými dětmi přehled o 
listí snášející se k zemi, ale také dozrávající kaštany. tom, co vás v lázních čeká a co vše vaše ratolesti mohou – 
Hlavně se však těší na děti, jak s nimi budou vytvářet často i zdarma – absolvovat. Za určený počet nasbíra-
výkresy obtisknutých listů a zvířátka z kaštanů. Hned, ných razítek od nás děti dostanou drobný dárek. Nevadí, 
jak začne foukat podzimní vítr, se vydáme pouštět draky.  že deníček nezaplní celý, mohou ve sbírání razítek 
Bude právě ten váš nejhezčí? Potom se jesenický podzim pokračovat i příští rok a získat další ceny!
rychle přehoupne v zimu, lesy a louky pokryje sníh. Ale 
to nevadí! To už se Sofinka a Čenda těší na sáňkování, 
bruslení na lázeňském kluzišti a soutěžení o postavení 
nejhezčího sněhuláka. Také se tak těšíte? 

První novinkou Veselých lázní je soutěžní kvíz o životě 
vodního doktora a zajímavostech našich lázní, který je Mgr. Lenka Procházková
součástí  DiscGolfParku Priessnitz. Otázky najdete na animátorka volného času
všech devíti discgolfových výhozištích. S dětmi si tak 
můžete nejen zaházet létajícím diskem, procvičíte si také 
vaše vědomosti o zakladateli vodoléčby a našich lázní. 
Odpovědi na některé otázky nejsou vůbec jednoduché a 
jejich luštitelé musí probádat mnoho míst v lázeňském 

DiscGolf je oblíbenou zábavnou hrou odvozenou z rekreační hráči, ale také úplní nováčci, kteří disk v ruce 
golfu. Místo golfového míčku se však do jamky snažíte z drželi úplně poprvé. Turnaj byl rozdělen do tří kol, první 
určitého výhoziště umístit létající disk. A jamka? Tu kolo bylo rozlosováno náhodně, další už podle výsledků 
tvoří ocelový koš. Cílem hry, která vznikla v USA, je tak 1. kola. Celý den vládla na hřišti pohodová atmosféra. 
dokončit jamku s nejmenším počtem úderů, tedy hodů. Všichni účastníci byli opravdu velmi milí a turnaj i 
Na každý hod si můžete vybrat talíř lišící se délkou, krásné jesenické léto si náramně užívali.  Profesionální 
směrem i tvarem letu. hráči nadto měli upřímnou radost z velkého počtu 
Hracím prostorem je Park Vincenze Priessnitze, který je nováčků a s radostí jim v průběhu hry pomáhali a dávali 
součástí lázeňského areálu. Celkem hrajete na devět důležité rady. Turnaj vyhrál zkušený hráč Přemysl 
jamek. Během hry se setkáte s nejednou přírodní Novák, shodou okolností designér našeho DiscGolfPar-
překážkou, které hru činí o to zajímavější. DiscGolf je ku Priessnitz. Na hřišti bylo hozeno také jedno eso, tzn. 
rozhodně dostupná a zábavná hra pro všechny generace. hráč jednu jamku bravurně zdolal na jeden hod!
Užijete si ji vy i vaše děti, obzvlášť u nás. "Náš lázeňský Jsme nesmírně rádi, že naše nové hřiště sklidilo velkou 
DiscGolf je ještě doplněn o zábavný kvíz. Každá jamka pochvalu. Soutěžící vyzdvihovali perfektní přípravu 
je doprovázena otázkou týkající se lázní a Priessnitze," hřiště i zázemí, které jsme pro ně připravili (občerstvení 
představuje novinku obchodní ředitel Tomáš Rak. Za a posezení). 
zodpovězení kvízu děti dostanou malý dárek v lázeň- Ačkoliv je technická obtížnost hřiště relativně vysoká, 
ském infocentru, kde si také půjčíte potřebné disky ke protože je umístěno v kopci mezi stromy, jistě si 
hře. DiscGolf u nás v Jeseníku nezapomeňte vyzkoušet! 

Sami už se těšíme na mnoho dalších turnajů, které nás na 
tomto hřišti čekají. Na příští rok připravujeme lázeňskou 
discgolfovou ligu!

Naše hřiště jsme otevřeli stylově turnajem v sobotu 9. Mgr. Lenka Procházková
srpna 2014. Historicky prvního turnaje se zúčastnilo 29 animátorka volného času
hráčů ve 4 kategoriích. Do hry se zapojili nejen "profíci," 

MÁME ZA SEBOU 
I PRVNÍ TURNAJ

Speciální zážitkový projekt Veselé lázně se pomalu ale jistě rozjíždí a Sofinka s Čendou nedočkavě 
vyhlíží další děti, které si s nimi budou hrát. Naše dvě malé kapky jsou totiž připraveny provázet děti 
všech věkových kategorií po rozmanitých akcích, které v lázních organizujeme. 

Jste soutěživí, hraví a máte rádi pohyb na čerstvém vzduchu? Zahrajte si DiscGolf!  Novým DiscGol-
fovým hřištěm se můžeme na Gräfenberku chlubit od letošního léta. Lázeňské hřiště tohoto stále 
oblíbenějšího sportu je teprve třetím realizovaným v Jeseníkách.

www.priessnitz.cz

Najdete nás 
na Facebooku

www.facebook.com/laznepriessnitz

nebo

DARUJTE ZDRAVÍ
NEJLEPŠÍ DÁREK PRO VAŠE DÍTĚ

Vyzkoušejte, jak prospěje Vašemu dítěti lázeňský pobyt!
Využijte naší speciální nabídky na pobyt pro dítě

s doprovodem na 10 dní/9 nocí v termínu 23. 11. - 7. 12. 2014.

Cena pro dítě (léčebný pobyt s procedurami a plnou penzí) 7 999 Kč (původní cena 10 125 Kč)
Cena pro doprovod (pobyt s plnou penzí) 5 999 Kč (původní cena 7 272 Kč)

kontaktujte nás na rezervace@priessnitz.cz

JSME SPECIALISTI NA DĚTSKOU LÁZEŇSKOU LÉČBU

NEMOCI ONKOLOGICKÉ 
(indikace XXI/1)

PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ 
A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ 

(indikace XXIV/2, XXIV/3)

DUŠEVNÍ PORUCHY 
(indikace XXIX/1-2)

pouze dorost ve věku 15-18 let

NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI 
VÍTE JAK DO LÁZNÍ?

DÝCHACÍHO 
ústrojí (indikace XXV/1-7)

NEMOCI KOŽNÍ 
(indikace XXX/1-2)

V okamžiku, kdy se Vaše dítě musí prát s onkologickým 
onemocněním, stává se nemoc velikým stresem nejen 
pro Vás, ale především i pro něj. Proto by péče o 
nemocné dítě měla být komplexní a zabývat se také 
psychickou pohodou Vaší i dítěte. Naše lázně nabízí 
nejen jedinečné relaxující prostředí, ale právě i kvalifi-
kovaný a zkušený tým odborníků a terapeutů, který Vám 
v těchto chvílích pomůže. 

Každé třetí dítě v České republice má nadváhu! 2/3 z 
pomáháme zmírnit, nebo zcela odstranit projevy nich se jí nezbaví ani v dospělosti a trpí závažnými 
některých chronických onemocnění za pomocí nejmo-zdravotními problémy. Je mezi nimi to Vaše? Začněte 
dernějších postupů, přístrojů a speciálních mastí. řešit problémy s nadváhou včas! V našich lázních 
Díky moderním metodám a využití přírodních léčivých bojujeme s přibývající nadváhou dětí nejen upravením 
zdrojů poskytujeme kvalitní a efektivní péči. Náš vysoce Současný hektický způsob života, pracovní vytíženost stravovacích návyků, ale také zábavnou pohybovou 
kvalifikovaný tým odborných lékařů je připraven Vám rodičů a stres jsou jednou z mnoha příčin duševních terapií, kterou si Vaše děti zamilují.  
okamžitě pomoci.poruch dětí. Trpí psychózami, afektivními poruchami, 

neurózami.  Priessnitzovy léčebné lázně jsou místem s 
nejdelší tradicí léčebně rehabilitační péče těchto 

Opakují-li se u Vašeho dítěte častá onemocnění uvedená indikací v České republice.  Jsme jedinými lázněmi u 
v našem indikačním seznamu, navštivte lékaře pro děti a nás, ve kterých se Vašemu dítěti věnuje komplexní tým 
dorost, který vystaví návrh na komplexní lázeňskou Hustá automobilová doprava, nevhodné spalování, psychiatrů, psychologů a terapeutů.
péči. Tento druh lázeňské péče trvá 28 dní a je plně prach, smog. To jsou negativa života ve městě, která jsou 
hrazen zdravotními pojišťovnami:příčinou takových nemocí jako astma, chronická 
Zdravotní pojišťovna hradí ubytování, stravování (plná obstrukční plicní nemoc nebo alergická onemocnění. 
penze), vstupní, kontrolní a závěrečné lékařské vyšetře-Potlačte tyto nemoci u Vašeho dítěte léčbou v horských 

Trpí Vaše dítě dermorespiračním syndromem, atopic- ní, léčebné procedury, případně dopravu, pokud si to lázních s unikátním klimatem. Ovzduší Priessnitzových 
kým ekzémem, psoriasis vulgaris nebo jinými kožními vyžaduje zdravotní stav dítěte.léčebných lázní patří k nejčistším v Evropě. 
problémy? V Priessnitzových léčebných lázních (vj)

Léčba dětí v Priessnitzových lázních je tradičně zaměřena na tyto nemoci a poruchy.
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GRÄFENBERSKÉ OPIČÁKY 
URČITĚ NEZNÁTE IV

DIETNÍ SESTRA RADÍ…
Královna podzimu dýně

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)

JEDLÉ DRUHY DÝNÍ RECEPTY Z DÝNÍ
Špagetová dýně Polévka z dýně Hokkaido – základní

Dýně Hokkaido Pečené dýně

Máslová dýně (Butternut)

Tykev muškátová

Velkoplodá dýně Goliáš

Patří mezi největší plodící dýně s hmotností plodu kolem 1 dýně Hokkaido, 2 střední brambory, sůl,  případně 
1–3 kg. Má kulovitý či protáhlý tvar a krémovou, žlutou cibule, smetana 
nebo i oranžovou barvu. Postupem dozrávání slupka Dýni umyjeme, rozpůlíme, lžičkou vydlabeme semínka. 
tvrdne. Uvnitř je však zajímavá vláknitá dužnina, která Rozkrájíme a povaříme v osolené vodě. Uvařené kousky 
po tepelné úpravě supluje špagety, ale lze ji použít i dýně rozmixujeme. Dýni můžeme vařit s bramborem 
místo nudlí do polévky. Jako dekorace vám však vydrží i nebo s nadrobno nakrájenou cibulí. Na dochucení lze 
déle než rok. použít  sójovou omáčku nebo smetanu.

U nás je známější červené Hokkaido, přezdívané též 
kaštanová dýně. Odrůda se vyznačuje vysokou kvalitou 
plodů o hmotnosti 1–2 kg. Pokud jí dopřejete optimální Dužninu dýně (tykve) nakrájíme na kostky 2x2 cm, 
klimatické podmínky, ještě po Vánocích ji můžete dáme na olejem potřený plech, osolíme, opepříme a 
rozporcovat a uvařit z ní třeba čerstvou polévku. posypeme rozmarýnem. Proložíme kolečky oloupané 
Barevná odlišnost není to jediné, co dýně Hokkaido od velké cibule, ještě trochu pokapeme olejem a promíchá-
sebe dělí. Zelená odrůda je na rozdíl od červené více me, aby se kostky dýně obalily olejem a kořením. 
zploštělá a trochu žebernatá. Zelené plody jsou o něco Pečeme asi 20 minut na 200°C, dokud konečky dýně 
větší, váží kolem tří kilogramů a mají sytě oranžovou nezačnou hnědnout. Podáváme ihned s bílým jogurtem, 
dužinu.  Hokkaida jsou jediné dýně, které se před nebo vařeným bramborem.
tepelnou úpravou neloupou. 

Markéta Trošoková Dis.
nutriční terapeutka

Při pěstování je velmi náročná na teplo a ve střední 
Evropě ji proto na polích moc nenajdete. Má hruškovitý 
tvar s velkým množstvím dužniny. Řadí se tak mezi 
nejekonomičtější druhy, protože většinu z plodu tvoří 
dužnina, nikoliv semena.

Pochází z jižní části Mexika, je velmi náročná na teplo, a 
proto je vhodné ji pěstovat v jižních zemích. 
Pro pěstování v Evropě se hodí jen několik málo druhů. 
Plody jsou zajímavé svými barokními tvary, nedozrálé i 
sytě zelenou barvou, zralé krémovou až hnědavou. 
Dužina je oranžová a velmi silná.

Dýně s hladkou oranžovou slupkou jsou velmi vhodné k 
zavařování, k výrobě džemů, ale i jako potrava pro 
domácí zvířata. Díky vysokému obsahu vody se však 
nehodí ke skladování, protože snáze uhnívají. S ohledem 
na vysokou hmotnost dýní (až 30 kg) je třeba počítat s 
vyšší náročností při sběru a následném zpracování.

Oranžová tykev, olivový olej, sůl, pepř, rozmarýn, nebo 
tymián, cibule, nebo česnek.

Přinášíme vám čtvrtý ze souboru pěti jedinečných satirických obrázků, jejichž autor si udělal legraci z 
Priessnitzových procedur. Věříme, že i tento vám opět vyvolá úsměv na rtech. A pokud jste ještě do této 
chvíle unikátní Priessnitzovy procedury nevyzkoušeli, jistě neváhejte a přijděte si je do prvních 
vodoléčebných lázní světa opravdu vyzkoušet.

Tato zelenina je považována za jeden z hlavních symbolů podzimu. Obsahuje plno vitamínů, minerál-
ních látek a betakarotenu. Díky svým vlastnostem se hodí do dietního jídelníčku! Dužina je lehce 
stravitelná a bohatá na vlákninu. Může se vařit, péct, zapékat, zavařovat či smažit. Její jemná, naslád-
lá chuť se hodí do slaných jídel i moučníků, klasikou může být dýňový koláč. Existuje mnoho druhů, 
nejznámější a nejchutnější je špagetová dýně, Hokkaido, Butternut a muškátová dýně.

Josef Schindler 30. června 1876 veřejně oslavil 25 let 
od příchodu na Gräfenberk. Konala se slavnostní 
tabule pro sto hostů, Schindler dostal mnoho darů 

a blahopřání. Mezi nimi také gratulaci od prof. Dr. med. 
W. Winternitze: „Vstoupil jste do trhliny, kterou způsobila 

smrt Priessnitze.  K blahu lidstva prolomil jste … 
dokončení v tajence

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



Lázenské  pramenystrana 12 kultura

HLEDÁNÍ KOŘENŮ
volné pokračování Hudba pramení v horách, Lázeňské prameny č. 7, 2014

GOSPELY ZAZNÍ LÁZNĚMI! 
POPRVÉ O VÁNOCÍCH

Vyjeli jsme až nahoru k první chalupě, vlevo se tyčila těžko mohla znát nějaké dávné historie obce. Překvapila 
Srázná, vpravo v dálce se modralo pohoří Hrubého nás. „U Schubertů? To jste byli špatně! To musíte tam 
Jeseníku, a tady jsme byli na jakési náhorní rovině, samá přes pole, dolů svahem a poslední stavení, co najdete, 
pastvina, malý potůček, který utíkal odsud do údolí, čtyři pak už je jen les, to bylo u Schubertů!“ Naše pocity byly 
chalupy, jakžtakž v celku, a jinak samé rozpadávající se smíšené; jednak zklamání z marných boulí utržených na 
podezdívky, z bývalých sklepů rostly keře, stromy, naší výzkumné cestě, jednak překvapení a radost nad 
kopřivy… Připomínám, že to bylo v roce 1976! tím, že historie Schubertova rodu se z tohoto kraje 

„Starý Schubert byl rychtář, tudíž musel mít největší nevytratila, že o ní vědí i novoosídlenci. 
chalupu,“ řekli jsme si a hledali jsme Schubertův dům, Vydali jsme se tedy zpět, pěšinkou přes pole, louku, kde 
nebo vlastně jeho zbytky podle velikosti podezdívek. tu a tam byly zbytky původních staveb, občas studna, až 
Jedna se nám zalíbila svou polohou uprostřed vsi i svou jsme přišli k posledním zbytkům, těm, kvůli kterým jsme 
rozlohou. Jali jsme se opatrně sestupovat do trosek, co sem přijeli; jasně se tu rýsovaly trosky domu i hospodář-
jsme vlastně chtěli najít, bůh suď, prodírali jsme se keři, ských stavení, kolem plno starých ovocných stromů, 
nejednou nám kámen ujel pod nohama a my narazili třešně byly právě zralé, velké, černé, sladké, několik 
prudce hlavou do zdiva, ale co by člověk neudělal pro jabloní a v předzahrádce, kdysi zřejmě velmi pěstované, 
vědu či objevitelskou vášeň, to se na nějakou bouli plno kvítí.  Tady tedy žili předkové Franze Schuberta, 
nehledí. A pak jsme ji uviděli: pod nánosem sutin v odtud odešel jeho otec do Vídně, aby se tam setkal s 
koutku zřejmě bývalého chléva, ve zdi byly ještě dva, tři Alžbětou Vietzovou z Zuckmantlu (dnes Zlaté Hory), 
kruhy, k nimž se uvazoval dobytek, stála malá židlička aby se jim jako dvanácté dítě narodil Franz. 
na dojení. „Schubertova stolička,“ vykřikli jsme Kolik hudebníků se už ptalo, kde se v Schubertově 
nadšením. S jakou láskou jsme se dívali na tento dávno hudbě, vznikající ve valčíkem roztančené Vídni na 
zapomenutý kus „nábytku“, představovali jsme si březích Dunaje vzala ta slovanská něha a prostota. 
generace Schubertových prabáb, jak na ní sedávají a dojí Možná má na tom zásluhu i tato krajina předávaná 
krávy vrátivší se s pastvy. Co bych zapírala, vzala jsem malému Franzovi v písních předků.
ji. Široko daleko nebylo člověka, jemuž by mohla tato Zamilovali jsme si ten kraj a přijeli jsme sem pak víckrát, 
zapomenutá židlička ještě kdy sloužit a já, kdykoliv se na jeli jsme sem dokonce na maliny, šedesát kilometrů 
ni podívám, budu slyšet Schubertovo Zastaveníčko. daleko, ačkoliv je máme za chalupou. Ale opět to byl 
Opojeni objevitelskými dojmy z rodné vísky otce Franze důvod sem zajet, sem, kde v šumění stromů slyším znít 
Schuberta vraceli jsme se k autu, když tu jsme uviděli snad nejkrásnější Schubertovu skladbu, jeho Fantasii f-
jednu obyvatelku Vysoké, kdysi Nové Vsi. Pozdravili moll…
jsme a jen tak, aby řeč nestála, jsme začali povídat něco o 
hledání Schubertova domu, bylo to celkem zbytečné, Věra Lejsková

Gospel jako hudební žánr vznikl na začátku 20. století ve působení v SEMAFORu začala zpívat s J. Helekalem, 
Spojených státech. Jak jinak, každý z nás si jistě ihned skupinami Kroky Františka Janečka, Maximum Petra 
představí hudební show energií nabitých černošských Hanniga, country skupinou Teskar a dalšími. S hercem 
zpěváků.  Černošské muzikanty u nás o Vánocích Jaroslavem Hanzlíkem nazpívala úspěšnou desku 
neuvidíte, ale na skutečně energií nabité vystoupení se "Milenci", absolvovala turné po Kubě, NSR, Polsku, 
rozhodně těšit můžete. SSSR. 
V Kongresovém sále Priessnitzových lázní totiž Po těžkých začátcích a spolupráci se skupinou Nashville 
přivítáme vokální sbor FINE GOSPEL TIME. Soubor Playboy se pod pseudonymem Susanna Prag probojova-
byl založen v roce 1999 Zuzanou Stirskou jako vůbec la mezi přední hvězdy německé hudební scény. Zpívala 
první gospelový soubor u nás. Cílem společenství Fine se světovými formacemi jako James Last, Günter 
Gospel Time je především publikum pobavit, pochopi- Gabriel, Mike Oldfield, Roberto Blanco, Hein a dalšími. 
telně především hudebně, ale hlavně celým pojetím Koncertovala na zámořských lodích a obeplula celý 
vystoupení. Právě touto odlehčeností a zábavnou svět.
složkou se odlišují od ostatních souborů! Podstatnou V německém Göttingenu vystudovala hudební vědu a 
složkou repertoáru lázeňského koncertu bude "odlehče- anglistiku a poté, co se u nás poměry změnily, se 
ný" gospel a spirituály s vánoční tematikou. Toto přestěhovala i s manželem a dětmi do Prahy. Po svém 
zábavné, pestré a energií nabíjející vystoupení vyprovo- návratu do vlasti hostovala v divadle SEMAFOR s 
kuje diváky jistě jako obvykle k ovacím ve stoje. takovým úspěchem, že ji pan Jiří Suchý znovu požádal o 
Přijďte se přesvědčit...! spolupráci a napsal jí tentokrát "na tělo" pořad s názvem 

"Zuzana se vrací!," ve kterém na oplátku jako host 
vystupoval on sám.

Zuzana Stirská, věhlasná zpěvačka, již jako jedenáctile-
tá účinkovala na scéně divadla SEMAFOR v pořadech a 
hrách Jiřího Suchého jako "Ten pes je váš?", "Čaroděj-
ky", Kytice", "Plakala panna, plakala" a v dalších. 
Maturovala na gymnáziu, absolvovala sólový zpěv na 
konzervatoři u prof. Löbla, dokončila studium angličti-

František Surmíkny a v r. 1981 emigrovala do NSR. Po šestiletém 
kulturní referent

KDO JE ZUZANA STIRSKÁ

ZUZANA STIRSKÁ A FINE 
GOSPEL TIME 23. PROSINCE V 

19.30 HODIN, KONGRESOVÝ SÁL 

Byli jsme tři, kdo se vydali po stopách Schubertova rodu, můj muž, ředitel Lidové školy umění Alois 
Složil a já. Tři pionýři, nebo tři hledači pokladů, nebo tři objevitelé, ale byli jsme podobných pocitů 
skutečně plni, když jsme vyjížděli úzkou klikatou silničkou do vrchů nad Hanušovicemi. 

Představte si zimní sváteční den na lázeňské kolonádě s výhledy k zasněženým vrcholkům hor, vánoč-
ní trhy, společné zdobení vánočního stromu, slavnostní štědrovečerní večeři v jedinečných secesních 
interiérech, tradiční vánoční mši u magicky působící kaple na lázeňské kolonádě, příjemnou štěpán-
skou zábavu. A nejen to! Vánoční atmosféru lázní letos poprvé obohatí energii nabíjející gospely. 

Zdroj: SOkA Jeseník

TÝDEN VINCENZE
PRIESSNITZE

29. 9. - 5. 10. 2014Inspirujte se přírodou

Pondělí 29. září
Pohádková Babička
ZDARMA, 14:00 - 16:00 hodin, Zimní zahrada

Přednáška - prim. MUDr. Jaroslav Novotný
„Nahlédnutí do historie”
ZDARMA, 16:00 hodin, Videokavárna Sofie

Komorní koncert STUPKOVA KVARTETA
Vstupné 80,- Kč, 19:00 hodin, Zrcadlový sál

Středa 1. října
Karnevalový rej dětí se skupinou Iva a Luďa
ZDARMA, 14:00 - 16:00 hodin, Zimní zahrada

Přednáška - Ing. Luděk Šarman
„Funkční SUPERPOTRAVINY”
ZDARMA, 16:00 hodin, Videokavárna Sofie

Na kus řeči s Janem Kratěnou a taneční večer
Vstupné 50,- Kč, 19:30 hodin, Zimní zahrada

Úterý 30. září
Drakiáda
ZDARMA, 14:00 - 16:00 hodin, Hřiště

Přednáška - Mgr. Jiří Glabazňa
„Prameny Studničního vrchu”
ZDARMA, 16:00 hodin, Videokavárna Sofie

Společenský večer s tancem
Vstupné 50,- Kč, 19:00 hodin, Zimní zahrada

Čtvrtek 2. října
Výtvarná dílna nejen pro děti
ZDARMA, 10:00 - 17:30 hodin, Kongresový sál

Přednáška - Mgr. Michal Kalina
„Unikátní Priessnitzovy metody”
ZDARMA, 19:00 hodin - Videokavárna Sofie

Společenský večer s tancem
Vstupné 50,- Kč, 19:00 hodin, Zimní zahrada

Pátek 3. října
Slavnostní otevření tras Gräfenberg Walking

10:00 hodin, Lázeňské Informační Centrum
Gräfenberg Walking pro děti

ZDARMA, 14:00 hodin, Lázeňské Informační Centrum

Slavnostní otevření nové Kolonády
17:15 hodin, Lázeňská kolonáda

Slavnostní zahájení Konference o odkazu 
Vincenze Priessnitze s unikátní přednáškou Dr. Helfrichta

ZDARMA, 18:00 hodin, Zimní zahrada

Otevření síně osobností a slavnostní křest knihy 
„ŽIVOTABĚH VINCENZE PRIESSNITZE”

ZDARMA, 19:00 hodin, Zimní zahrada

Taneční večer se skupinou BTJ Krnov
Vstupné 50,- Kč, 20:30 hodin, Restaurace 1837

Neděle 5. října
Ochutnávka Gräfenberg Walking

ZDARMA, 9:00 hodin, Lázeňské Informační Centrum

Otevření kaple a hrobky Vincenze Priessnitze
ZDARMA, 10:00 - 12:00 hodin

Lázeňská vyhlídka
ZDARMA, 10:00 - 17:00 hodin

Klavírní recitál
ZDARMA, 13:00 hodin, Hala Priessnitz

Lázeňské otazníky - setkání s managmentem
ZDARMA, 14:00 hodin, Zimní zahrada

Divadelní představení „KUGELLMASS A KOUZELNÍK”
Vstupné 50,- Kč, 19:00 hodin, Kongresový sál

Sobota 4. října
Kdo si hraje nezlobí (program pro děti) 

ZDARMA, 10:00 hodin, Videokavárna Sofie

Klavírní recitál 
ZDARMA, 10:00 hodin, Hala Priessnitz

Komentovaná prohlídka - architektura lázní
ZDARMA, 13:00 hodin, Lázeňské Informační Centrum

Slavnostní otevření venkovního informačního centra
14:30 hodin, Předhradí

Komentovaná procházka po pramenech
ZDARMA, 15:00 hodin, Lázeňské Informační Centrum

Vernisáž výstavy „Rok lázeňské architektury 2014"
Křest knihy „Slavné lázně Čech, Moravy a Slezska”

ZDARMA, 19:30 hodin, Zrcadlový sál

Jazzový večer s degustací vína
ZDARMA, 20:30 hodin, Restaurace 1837

9. KONFERENCE
S ODKAZEM 

VINCENZE PRIESSNITZE

O VÝZNAMU LÁZEŇSKÉ PÉČE

VLÁČEK LÁZEŇÁČEK

Jízdní řád (ŘÍJEN)

CENÍK JÍZDNÉHO
Jízdenka Lázně - Jeseník (jednosměrná jízdenka) 

nebo Lázeňský okruh

Dospělý 
Dítě, ZTP a důchodci 
Rodinné jízdné 

30 Kč
20 Kč
20 Kč/osoba

Lázeňské okruhy jezdí Vláček Lázeňáček od Sanatoria Priessnitz v době mimo jízdní řád.
Jízdní řád platí v případě příznivého počasí.

Lázně Bytovky Nádraží Náměstí příjezd Náměstí 

Lázně Bytovky Nádraží Náměstí příjezd Náměstí 
odjezd Nádraží Bytovky Lázně

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

Lázeňský okruh

Lázeňský okruh

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

PONDĚLÍ - PÁTEK

SOBOTA - NEDĚLE

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30

11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 15:00

Zuzana Stirská, zdroj: www.gospeltime.cz

Tento čtvrtletník vydávají Priessnitzovy léčebné lázně a.s., Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník, IČO: 45193452
Šéfredaktorka: Mgr. Věra Janků

Registrováno Ministerstvem kultury, evidenční číslo: NK ČR E 20846. 
Tisk: Pro Media Spolka z.o.o., Opole.

Vydání je neprodejné.

Lázenské  
prameny
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