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Vážení čtenáři, milí hosté,

říká se, že čas utíká jako voda, možná i právě jako voda 
prýštící z pramenů na Studničním vrchu. Stejně tak uběhly 
tři roky, kdy se s našimi lázněmi setkáváte také prostřednic-
tvím tohoto čtvrtletníku.

Seznamujete se v něm s dějinami lázní na Gräfenberku, s 
dosud málo známými historickými fakty, s osobnostmi, 
které zdejší lázeňství formovaly, a rovněž výraznými 
personami, jimž naopak zdejší prostředí bylo inspirací pro 
jejich další životní kroky. 

Jedno čínské přísloví říká: 'Přemýšlej o minulosti a budeš 
znát budoucnost'. Milí čtenáři, je mi nesmírnou ctí, že právě 
za těmito osobnostmi, které se během předchozích dvou 
staletí zasloužily o rozvoj a zachování existence Priessni-
tzových lázní, nyní mohu stát já se svými kolegy, navazovat 
na jejich obdivuhodné činy a snažit se vytvářet stejně 
bohatou budoucnost.

Když se poohlédnu za tématy a událostmi, o kterých jsme 
Vás v Lázeňských pramenech informovali, za ty tři roky se 
událo dost.  Jsem velice hrdý, že jsme v roce 2012 ustáli 
reformy lázeňské péče a dokázali se odrazit od pomyslného 
dna, že pečujeme o lázeňské poklady a budujeme další. Za 
všechny mi dovolte připomenout revitalizaci Ripperovy 
promenády, vybudování jedinečného inhalatoria, rekon-
strukci historické budovy Vídeňské kavárny, nesmím 
opomenout ani vytvoření Centra rodinné lázeňské turistiky 
v Jubilejní vile a léčebném domě Mír. Společnými silami s 
ostatními partnery pečujeme o prameny na Studničním 
vrchu, bez nichž by naše lázně ztratily kus svého genia loci. 
Stále se snažíme pokračovat ve šlépějích tradiční vodo-
léčby, ale také Vám naopak chceme nabízet komfort 
moderních procedur, léčebných a relaxačních trendů.  Těší 
mne kvalitní zázemí pro naše dětské pacienty a úspěšné 
zavedení speciálního dětského programu Veselé lázně s 
celoročními aktivitami, včetně nově otevřeného muzea 
nejoblíbenější stavebnice na světě.

Nebojím se říci, že i do dalšího roku máme ambiciózní 
plány, které opět zvýší kredit našich lázní a přispějí k 
pokračování odkazu Vincenze Priessnitze dalším genera-
cím. Postupně Vás s nimi budeme seznamovat na stránkách 
tohoto čtvrtletníku.

Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval za spolupráci 
na jedinečné 168. lázeňské sezoně na Gräfenberku 
Olomouckému kraji, Městu Jeseník, Svazu léčebných lázní 
ČR i Sdružení lázeňských míst, všem našim partnerům, 
dodavatelům i jednotlivcům.

Vám, vážení, přeji, aby samozřejmostí Vašeho roku 2016 
bylo vedle profesních úspěchů neochvějné rodinné zázemí 
a pevné zdraví. A těším se, že právě partnerem Vašeho 
zdraví budou v novém roce opět naše lázně.

Ing. Michal Gaube 
předseda dozorčí rady PLL a.s.

KÁMEN „PRIESSNITZŮV ODKAZ“

BERTIN KÁMEN 

KÁMEN U HUDEBNÍHO ALTÁNKU 

 RIPPERŮV KÁMEN 

HYDROPATICKÉ SKÁLY 

NASSAUSKÝ KÁMEN

Mramorový hranol s německým nápisem, velebícím Podlouhlý, ležící kus žuly s poněkud záhadným nápisem H. 
léčivou moc studené vody ve spojení se střídmou stravou, Ripper! Comt. H.S. – 1890 – Frl. A.E. se nachází u stejno-
pohybem a čerstvým vzduchem, vznikl v roce 1881, jmenného rozcestí na červené turistické značce, která vede 
iniciátory byli Jan Ripper a Marie Müllerová. Nachází se z lázní ke zřícenině Kaltenštejna u Černé Vody. Evidentně 
mezi schodištěm a lázeňským domem Ripper, kousek pod byl věnován Janu Ripperovi v roce 1890, kdo a proč tak ale 
rodným domkem Vincenze Priessnitze. učinil, zůstává záhadou, stejně jako část vytesaných nápisů.

Skály, které se nacházejí v lese asi 500 metrů nad Jižním 
svahem, dostaly své jméno podle již zaniklého nápisu, 
který do nich nechal v roce 1836 vytesat baron von Chabot. 
Děkovný nápis byl věnován Priessnitzovi coby Géniovi 
hydropathie – vodoléčby.

 

označuje začátek Nassauské stezky a najdeme jej asi třicet 
metrů za Polským pramenem. Jeho původ sahá do roku 
1871, kdy jej nechal vyrobit vévoda von Nassau u příleži-
tosti budování Nassauské  cesty. Původní německý nápis 
byl po válce odstraněn, v roce 2013 byl ozdoben novou 
deskou s českým nápisem, připomínajícím zásluhy 
nasavského vévody a nadporučíka Rippera. Pokračování na straně 2...

Velký kámen s vytesaným nápisem Bertha Stein se 
nacházel u žluté turistické značky mezi Priessnitzovým 
pramenem a Studničním vrchem. Nacházel, a stále ještě 
nachází. Jenže se ztratil, zmizel, schoval… Kdybyste jej 
našli, dejte nám vědět!

Pozoruhodně tvarovaný tmavý přírodní kámen, připomína-
jící při troše fantazie velblouda, pochází z lomu v 
Ondřejovicích u Zlatých Hor. Jedná se o krystalický 
vápenec neboli mramor.

LÁZNĚ SKRZE KAMENY A SKÁLY

PÁR SLOV S...
V květnu 2015 Olomoucký kraj navštívil prezident Miloš Zeman. Prezident absolvoval časově náročný 

program, v rámci něhož zavítal také na sever kraje, k nám na Jesenicko. Priessnitzovy léčebné lázně byly 
hrdým hostitelem této návštěvy.

Pane prezidente, návštěva Olomouckého kraje a pozdravil jsem se - s řadou evidetně velmi spokoje-
byla ve spojení s množstvím povinností velice ných klientů lázní. Je zřejmé, že je u vás dobře.
náročná, co ve Vás však zanechalo opravdu 
dojem? Zkoušel jste někdy při nachlazení či jiných obtí-
Nádherná krajina a skvělí lidé. Pro mne jsou v rámci žích např. Priessnitzův zábal? 
krajských návštěv vždy nejdůležitější setkání s Tento zábal samozřejmě znám, za tu dobu, co jsem 
občany. Plním tak slib, že každý občan, který o to prezidentem, jsem ho ale nevyzkoušel.
projeví zájem, bude mít během mého mandátu 
možnost setkat se s prezidentem. Vincenz Priessnitz je považován za zakladatele 

moderní vodoléčby a prvních vodoléčebných lázní 
Jak jste vnímal Jesenicko, resp. Jeseník? světa. Nejen jeho léčebný, ale i významný kulturní 
Každá krajská návštěva je hodně pracovní záležitostí. přínos potvrdilo v prosinci minulého roku minis-
Ale když přejíždím vozem mezi jednotlivými místy, v terstvo kultury zápisem na seznam nehmotného 
těch chvílích se kochám krásami naší země. V kulturního dědictví ČR. Myslíte, že by mohl být 
Jeseníku jsem si navíc našel čas, kdy jsem v klidu vnímán i Evropou jako jeden z velikánů jejích 
poseděl na balkoně a v tichosti jsem si užíval pohled dějin?
na nádhernou krajinu. Určitě ano. Osobností, které něco konkrétního 

vykonaly ve prospěch všech, bychom si měli nejenom 
Při své návštěvě severu kraje jste bydlel v Priess- vážit, ale měli bychom o nich hovořit i za hranicemi.
nitzových léčebných lázních. Měl jste v nabitém 
programu možnost vyzkoušet tradiční vodoléčeb-
né procedury? 
Bohužel, na to v mém programu nebyl čas. Ale viděl - 

Pokračování na straně 2...

PŘEMÝŠLEJ 
O MINULOSTI, 
BUDEŠ ZNÁT 

BUDOUCNOST

Lázeňští hosté, kteří na Gräfenberku zůstávali přes zimu, se na zdejší silný zimní vzduch těšili. Ten prý Priessnitz obzvlášť ke kúře doporučoval. 
Říkával, že ten chladný jesenický vzduch proniká ještě hlouběji do vody a každou nemoc vyšťourá. A také, že koupat se ve vzduchu nemůžeme nikdy

 přestat, i když je sebevíc studený. Přejeme Vám tedy, přátelé našich lázní, abyste u nás v Jeseníkách prožili opět kouzelnou zimu a dopřáli si 
ten nejčerstvější a nejzdravější vzduch široko daleko. Redakce Vašich Lázeňských pramenů. 

Ripperův kámen

KOUZLO GRÄFENBERSKÉ ZIMY
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DCERA SOFIE, DÍTĚ JEHO SRDCI NEJMILEJŠÍ

PÁR SLOV S...
... dokončení ze strany 1

VÁNOCE NA GRÄFENBERKU

Kdo by neměl rád Vánoce. Svátky klidu a pohody, říká se. 
Jak asi tyto svátky prožívali před téměř dvě stě lety zdejší 
Slezané, frývaldovští a lázeňští na Gräfenberku? Jaké měly 
kouzlo? Jak si je užívali Priessnitzovy pacienti, Priessnitzo-
vy dcery, Vincenz sám? Jsem zvědavá, představuji si…

Jeden z Priessnitzových životopisců, Hugo Scholz, 
popisuje snad první společné svátky novomanželů 
Priessnitzových. Vypráví, že ten rok, kdy se narodila 
prvorozená dcera Kristina, zůstali manželé s měsíční 
dcerou doma. Ostatní gräfenberští se brodili sněhem s 
lucernami do města na vánoční mši.  Podle tradice v 
zahradě ovázali ovocné stromy tlustými slaměnými 
provazy, aby zlí duchové na ně nemohli a opět nesly ovoce. 
Pak všechny stromy pokropili svěcenou vodou, aby dům 
setrval v pokoji a do kamenné vany vhodili kousek medu, 
aby vodu nepostihla nějaká hniloba.  To byly Vánoce 1828.

A dodržovali u Priessnitzů další zdejší zvyky? Možná si na 
Štědrý den ke snídani dali také meltu s chlebem nebo žemlí. 
O šesté večer se pak celá rodina sešla u štědrovečerního 
stolu. Hlava rodiny zahájila sváteční večeři společnou 
modlitbou. Základem sváteční tabule ve zdejším regionu 
bývala mandlová polévka, následovala pečená ryba nebo 
obzvlášť zajímavě znějící specialita – ryba namodro s 
mandlemi, povidlovou omáčkou a slezským knedlíkem. 
Nakonec se všechno, co zůstalo na ubruse od večeře, v noci 
rozsypalo pod všechny ovocné stromy. Aby opět plodily.  
Po večeři se všichni těšili na vánoční stromeček. Priessnit-
zovy dcery jistě nebyly výjimkou. Vánoce pro ně mohly být 
vůbec dlouho očekávaným zážitkem. Možná se děvčata už 
dlouhé týdny těšila nejen na dárky, ale také na setkání s 
rodiči v otcově lázeňském království. S výjimkou dvou 
nejstarších dcer, Sofie a Terezy, byly totiž ostatní děti 
vychovávány na Jánském Vrchu a přicházely se svou 
vychovatelkou na Gräfenberk pouze o velkých svátcích.  A 
jedním z těch velkých svátků byly oslavy narození Syna 
Božího. Děti tehdy od Ježíška dostávaly obvykle jablíčka, 
oříšky, vánočku, trochu vánočního pečiva, malé dárečky, 
maminčiny pletené punčochy, rukavice nebo svetřík. Dnes 
už se asi sotva dozvíme, jestli děvčata u Priessnitzů 
dostávala něco výjimečnějšího.

Po setmění se zapalovaly svíčky na stromečku a každý 
musel bedlivě pozorovat svůj stín na zdi. Pokud jeho stín 
měl hlavu, věstilo to dobré zdraví po celý příští rok, pokud 
ne, znamenalo to smrt. Nezbytnou tradicí bylo stavění 
jesliček, lidové vánoční hry o Jezulátku, šlehání ořešáků k 
zajištění bohaté úrody ořechů a samozřejmě se chodívalo 
na půlnoční mše. Mladá děvčata si na Štědrý den strkávala 
do kapsářů červená jablíčka, aby je pak o novoroční noci 
položila pod polštář. Prý se jim pak ve snu objevil jejich 
nastávající. Bůh ví, třeba se dceři Sofii takto zdálo o 
pohledném budoucím ženichovi z Maďarska. 

Milí přátelé, tak jako za dob našeho zakladatele lázní už asi 
vánoční svátky slavit nebudeme. Věřím však, že ať přelom 
tohoto roku strávíte u nás, nebo v jiných místech vám 
nejbližších, jistě si jej užijete stejně jako právě naši 
předkové: Klidně, pohodově, s radostí na srdci i na duši.

Báječný vstup do nového roku vám přeje 

Věra Janků

Vážená paní redaktorko! 

Jsem důchodce ve věku 68 roků a jsem studentem Univerzi-
ty třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve 
třetím ročníku studia jsme měli přednášku pana Mgr. Šreka 
z Vlastivědného muzea v Olomouci na téma Architektura 
lázeňství . On nás pozval na krásný a zajímavý výlet na 
Gräfenberk, k Vám do Priessnitzových lázní. A od té doby 
mě Priessnitzovy lázně okouzlily natolik, že jsem se začal o 
lázně a život Vincenze Priessnitze zajímat čím dál více. 
Vyvrcholením všeho mého snažení byla závěrečná 
seminární práce, kolokvium, kterou jsem zpracoval pod 
názvem Historie lázeňství – Vincenz Priessnitz – součas-
nost českého lázeňství a lázně Jeseník

Že voda je základem života, vím od doby svého studia na 
Střední průmyslové škole stavební v Lipníku nad Bečvou. 
Prostudoval jsem všechnu dostupnou literaturu o životě 
Vincenze Priessnitze (pan Miloš Kočka a MUDr. Alois 
Kubík), navštívil vaše lázně a muzeum Vincenze Priessnit-
ze, bádal jsem o jeho pozůstalých na hřbitově a v archivu 
města Jeseník. Mnoho vědomostí jsem čerpal také z 
Lázeňských pramenů, čtvrtletníku Priessnitzových lázní. 
Lázeňské prameny jsou pro mne nepostradatelným a 
skvělým průvodcem historií a současností lázní, které jsem 
si tak zamiloval, i když v pokročilém věku. A proč tak 
pozdě? Protože v minulosti se o tomto významném a 
zajímavém „vodním doktorovi“ Vincenzi Priessnitzovi 
mnoho psát nemohlo. A já si to dnes užívám plnými 
doušky!

Miroslav Rohel
Doloplazy, místní část Poličky, okr. Prostějov
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predstavujeme

V Priessnitzově rodině přitom chlapci měli vždy převahu. rozmluvit byly marné. Tentokrát se ukázala Sofiina 
Vincenz měl čtyři bratry a jen jednu sestru, jeho otec neústupná povaha po otci. Mladičká Sofie si svou svatbu 
pocházel ze sedmi dětí, kde zase jen jedno bylo děvče, vysnila ve svatební den svých rodičů 5. února. Kvůli 
manželka Sofie měla pět bratrů a tři sestry. Sám po synovi umírající českoveské babičce Johanně se však přípravy 
toužil marně. V roce 1831 se sice narodil syn František, urychlily. Sofie a Jozef si své „ano” řekli ve frývaldovském 
zemřel však v devíti měsících. Druhý syn, Vincenz Pavel, se kostele Nanebevzetí Panny Marie 26. ledna 1847.
narodil až v roce 1847, to se ale „vodní doktor” už dávno 
musel zaobírat myšlenkou, kdo bude pokračovat v jeho 
aktivitách. Pozornost a naděje upřel na nejstarší dceru Sofii.

Jozef Ujházy byl urozený a bohatý ženich. Jeho rodina 
vlastnila panství v Budimíru u Košic. Sofiino věno ovšem 
také nebylo nikterak malé. Jako ostatně později ostatní 
sourozenci dostala třicet tisíc zlatých, jmění, za které si 
tehdy mohla pořídit velkostatek. Dostala však ještě jeden 
dar, mnohem cennější. Na její prosby sepsal Vincenz své 
vědomosti o vodoléčbě. Díky Sofiinu přání tak vznikla 
unikátní Rodinná kniha o vodě, která je snad největším 
pokladem Priessnitzova dědictví. Knihu doprovázejí řádky 
věnované přímo Sofii: „Nyní ti přeji Boží pomoc ke všemu 
tvému počínání. Buď smířlivá doma a veď si vůbec tak jako 
tvá dobrá matka. Při každém začátku pamatuj na konec a 
nikdy dobrou věc neodkládej, vykonej ji hned a buď 
vstřícná a přátelská vůči každému člověku, i když by byl ten 
nejhrubší. Ve své řeči buď opatrná, nikoho nezraňuj a 
neurážej. Hledej štěstí doma a buď vždycky spokojená. 
Nikdy nezapomeň děkovat Bohu za to, co ti dal. Často si 
vzpomeň na rodiče a sourozence. Tvůj milující otec V. 
Priessnitz.“

Prakticky okamžitě po sňatku, hned druhý den, se novo-
manželé, jak píše E. M. Selinger, vydali na „větší svatební 
cestu“. Ještě stejný den, podle slov životopisce, bolestí z 
rozloučení s milovanou dcerou Priessnitz zkolaboval a 
upadl do bezvědomí, ze kterého už se nikdy plně nezotavil. 
Od roku 1847 se Sofiiným domovem stalo panství Budimír 
v údolí řeky Torysy, zhruba 12 kilometrů od uherských 
Košic. S otcem se viděla až v listopadu 1849, dřív se kvůli 

Toho roku, kdy Priessnitz obdržel nejvyšší císařské občanské válce setkat nemohli. Zato matka za Sofií 
vyznamenání, na Gräfenberk přicestoval sedmadvacetiletý pravidelně jezdila, nakonec i u své dcery poslední srpnový 
maďarský šlechtic Jozef Ujházy. Do statného a pohledného den roku 1854 zemřela. Budimír se nakonec stal i domovem 
muže se šestnáctiletá Sofie okamžitě zamilovala. Miloš mladší sestry Terezie, která se provdala za Alberta Ujházy-
Kočka v knize Vincenz Priessnitz – Světový přírodní léčitel ho roku 1853.
píše, že tehdy musel Priessnitz snad poprvé v životě vj
ustoupit. Všechny pokusy a snahy rodičů tento vztah 

SVATEBNÍ DAR 
K NEZAPLACENÍ

SEZNAMOVÁNÍ 
S VODOLÉČBOU 

NÁVŠTĚVA 
U LICHTENŠTEJNSKÝCH 

KNÍŽAT

STĚHOVÁNÍ 
NA VÝCHODNÍ SLOVENSKO 

A TĚŽKÁ RÁNA

LÁSKA NA PRVNÍ POHLED

Sofie prý byla podle dostupných zdrojů svému otci nejen 
nejmilejší, ale i povahově nejbližší. Proto se rozhodl 
provdat ji za vhodného vodolékaře, který by převzal vedení 
lázní. I samotnou Sofii seznamoval se svými metodami a 
principy vodoléčby. Tehdy se mu opět vrátila naděje, že 
bude mít, stejně jako jeho konkurenti Johann Schroth a 
Josef Weiss, svého nástupce. 

V roce 1845, když bylo Sofii patnáct, ji vzal s sebou na cestu 
do Vídně. Na zpáteční cestě se stavili v Lednici. Kníže 
Alois II. z Lichtenštejna se svou manželkou Františkou 
Kinskou z Vchynic a Tetova uspořádal na Priessnitzovu 
počest v zámeckém parku slavnost. Setkání s knížetem, 
který byl v roce 1837 císařským vyslancem na korunovaci 
britské královny Viktorie, návštěva jeho jihomoravského 
sídla i samotné metropole musely být pro Sofii obrovským 
zážitkem. Ve Vídni pravděpodobně viděla přestavěný 
lichtenštejnský palác, v Lednici nádherné zahrady a zbrusu 
nový majestátný okrasný skleník, inspirovaný anglickou 
architekturou. Její otec si naopak nemohl přát lepší 
představení své dědičky vídeňské smetánce.

Znáte Jeseníky z minulosti? Byl jste zde někdy 
např. na dovolené?
Do regionu jsem už v minulosti, kdy jsem nebyl 
prezidentem, zavítal a na setkání s místními rád 
vzpomínám.

Jak nejraději relaxujete?
Tím úplně nejlepším odpočinkem je pro mne pobyt na 
chalupě v Novém Veselí. Žel, nyní není příliš času, 
jezdím na Vysočinu jen na jeden týden v roce. O 
víkendech bývám v Lánech, kde si čtu. A pokud počasí 
dovolí, navštěvuji místní oboru.

Co Vám v poslední době udělalo radost?
Velikou radost v uplynulém roce mi udělal fakt, že v 
rámci návštěv krajů na debaty přichází čím dál více 
občanů. Děkuji jim. Závěrem přeji vašim čtenářům 
klidný nový rok 2016. A hlavně pevné zdraví, to je 
totiž nejdůležitější.

Za rozhovor děkuje 

Mgr. Tomáš Rak
obchodní ředitel PLL a.s.

KÁMEN PŘÁNÍ 

ANTONÍNOVY A HECKELOVY SKÁLY

HEEGERŮV KÁMEN 

MEDVĚDÍ KÁMEN 

KÁMEN 200 LET  

Sonnleitenweg 1910 byl po svém vzniku umístěn u cesty za UNESCO. Najdete jej před Sanatoriem Priessnitz nedaleko 
dnešním hřištěm minigolfu. Po válce byl nápis odtesán a otočných laviček.

Nachází se v samém středu labyrintu ve vznikajícím Háji 
nahrazen šipkou s nápisem Priessnitzovy léčebné prameny. 

víly Ozdravy v lese za lanovým parkem. Každý, kdo  Lokalita však postupně zpustla, deska byla přemístěna a na 
labyrintem úspěšně projde, na něj může přiložit ruce a 

své místo se vrátila až díky studentům při rekonstrukci Najdeme je na jižním svahu Jehlanu, severně od lázní. Na svěřit mu jedno své přání. Kámen moudře některá přání 
místa v roce 2005. O pět let později byl kámen vkusně Heckelovy skály nás dovede modrá turistická značka od splní a jiná raději ne. Jedná se o ondřejovický mramor, 
zabudován mezi prvky nově vzniklého balneoparku. Rumunského pramene. Při dobrém počasí vás tam čeká vytvarovaný přírodou a ozdobený reliéfem Jana Tajboše.

krásný výhled na lázně, Českou Ves, Jeseník a masív 
Hrubého Jeseníku.

Kámen stojící na Ripperově promenádě pod domem na 
 Koppe s německy psanou pamětní deskou připomínající, že Na Nassauské stezce se nachází několik skal a skalek, z 

v tomto domku žil v letech 1921-34 slezský patriot, básník a nichž každá dostala při stavbě stezky v 19. století své Kámen se nachází čtyři kilometry od lázní a nabízí krásný 
novinář Viktor Heeger.  Mramorový blok z Horní Lipové jméno. Je pravděpodobné, že se tak stalo na počest půlkruhový výhled na Rychlebské hory a Hrubý Jeseník.  
zde byl  umístěn v červnu 2015, pamětní deska byla rodinných příslušníků vévody z Nassau. Vilém bylo jméno Jedná se o dva větší rulové útesy, spadající prudce ze svahu 
nalezena v roce 2009.vévodova syna a od Vilémova „kamene“ je úžasný výhled a množství skalek a balvanů v bezprostředním okolí. Na 

na Šerák a Lipovou. Medvědí kámen, jehož nadmořská výška je 907 metrů, 
dojdeme po zelené turistické značce, cesta vede kolem řady 
historických pramenů. Tmavý mramorový hranol se zlatým nápisem, připomínají-

jgŽulový kámen s mramorovou deskou a nápisem cím zápis 200. výročí Priessnitzova narození do kalendáře 

 

VILÉMŮV KÁMEN

KÁMEN NA SLUNEČNÍ STEZCE 

EDITORIAL

DOPISY NAŠICH 
KLIENTŮ

SOFIE UJHÁZY
1830 – 1904

Od nepaměti lidstvo vkládá své naděje do prvorozených potomků. Ti jsou symbolem dalšího života, budou-
cnosti rodu. V minulosti se dokonce prvorozené dítě jako ten nejvzácnější rodinný poklad obětovalo bohům. 

Zpravidla toto výsadní postavení má ve většině kulturách světa syn. Syn je vytouženým pokračovatelem 
svého otce, celého rodu. I Vincenz Priessnitz snil o mužském následníkovi. Toužebně si přál tajemství svého 

úspěchu, své vědomosti, gräfenberské lázně a ostatní statky předat synovi. 
Osud však kartami zamíchal poněkud jinak. 

Narodila se 8. ledna 1830 jako druhorozená dcera Vincenzi 
Priessnitzovi a jeho ženě Sofii. Spolu s mladší sestrou 
Terezií žila přímo na Gräfenberku. Ostatní děti byly 
vychovávány na Jánském Vrchu a se svou vychovatelkou 
na Gräfenberk přicházely pouze o velkých svátcích. Otec si 
Sofii vybral jako svou nástupkyni, která jeho lázně měla 
vést se svým budoucím manželem. Sofie si však prosadila 
sňatek s maďarským šlechticem Jozefem Ujházym. Svatba 
se konala 26. ledna 1847 ve Frývaldově. U příležitosti 
zásnub byl po Sofii pojmenován pramen nedaleko lázní. 
Pramen je umístěn v mramorovém pomníku s letopočtem 
1846 a maďarským nápisem v překladu: „Sofii, dceři 
Priessnitzově.“  S Jozefem měli tři dcery a jednoho syna. 
Devatenáctiletý Arpád zemřel v září 1867 přímo na 
Gräfenberku na černé neštovice. Sofie skonala třiadvacet 
let po svém muži 28. ledna 1904 v Budimíru.

LÁZNĚ SKRZE KAMENY A SKÁLY
... dokončení ze strany 1

Děkuji za krásný rekondiční pobyt v lázních! 
Milan C. z Vítkovic

Zdroj: SOkA Jeseník
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NEJSTARŠÍ SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ NA DUŠI 
SE USKUTEČNÍ OPĚT V JESENÍKU

POBYTOVÉ NOVINKY V PRODEJI OD 11.1.2016

TIP NA VÝLET

Rok co rok se v Priessnitzových lázních téměř šedesát let setkávají psychologové, psychiatři, fyziologové, neurologové, far-
makologové a další specialisté, aby diskutovali nad vybranými tématy a představili vývoj oboru a jeho novinky. Nejinak 

tomu bude letos. Na začátku ledna naše lázně hostí už 58. ročník česko-slovenské psychofarmakologické konference. 
Hlavním tématem je psychofarmakologie a její budoucnost. 

Každým rokem pro vás připravujeme aktualizovanou nabídku pobytových balíčků s novými procedurami či specifickým 
léčebným programem v rámci jednotlivých indikací.

Letošní rok představíme naše nové pobytové balíčky již v pondělí 11. ledna na našich stránkách a vy už se teď můžete těšit 
na novinky v oblasti léčebných pobytů, kde se po úspěšné léčbě pacientů s dýchacími problémy (CHOPN) budeme zaměřo-
vat právě na prevenci těchto potíží. Další novinky chystáme v oblasti MEDICAL WELLNESS, tj. u kratších pobytů s léčeb-
ným zaměřením. Očekávejte nový speciální pobyt, který vám uleví od bolesti zad. Novinku mohou očekávat také milovníci 

„čistokrevného wellness“, to znamená dokonalého hýčkání těla s maximální relaxací a uvolněním.

Akční pobyty přinesou jednu specialitu - pobyt „Zahajte sezonu s námi“. Jeho termín už je jistý, 169. lázeňskou sezonu 
budeme zahajovat v 12. - 15. května 2016.  Věřte, že tento pobyt si rozhodně užijete.

Tedy nezapomeňte! V pondělí 11. 1. v 11:00 hodin začínáme.

LÉČEBNÉ POBYTY GARANTOVANÉ MEDICAL WELLNESS WELLNESS
LÉKAŘEM

LÁZEŇSKÝ POBYT ROMANTIKA VE DVOU
KOMPLEXNÍ SAMOPLÁTECKÝ PRO SENIORY Užijte si jeden druhého v magickém prostředí jesenických 

hor. Výjimečná poloha našich lázní, famózní výhledy na POBYT
Udělejte radost babičce, dědečkovi, rodičům, svému hřebeny hor a budova Sanatoria Priessnitz, připomínající 
životnímu partnerovi anebo sami sobě!  Přímo pro seniory Pro celkové řešení zdravotních problémů a dlouhodobých spíše barokní zámek než hotel, vám oběma budou dokona-
na míru vytvořený program zajišťuje dokonalou celkovou potíží doporučujeme Komplexní samoplátecký pobyt. lým zázemím. Připravíme vám společnou romantickou 
regeneraci, povzbuzení těla i ducha. Buďte si jisti, že tento Absolvování pobytu je ideálním řešením situace, kdy vám večerní koupel i večeři při svíčkách, nezapomeneme na 
pobyt ve vás probudí novou životní vitalitu.zdravotní pojišťovna neschválila návrh na komplexní společnou aromatickou masáž. Jednoduše vás zahrneme 

léčbu.  Samozřejmostí je vstupní vyšetření, díky kterému naší nejlepší péčí!Základní 8denní pobyt zahrnuje 
vám naši specialisté určí přesný léčebný plán na základě 7 x ubytování, 7 x polopenzi, vstupní a výstupní lékařské 
vašeho aktuálního zdravotního stavu. A doporučení našich 3denní pobyt pro 2 osoby zahrnuje vyšetření a léčebný program. 
lékařů zní: Tento pobyt absolvujte nejlépe celých 14 dní. 2x ubytování pro 2 osoby, 2x polopenze s výběrovou 

Naši lékaři doporučují tuto skladbu stravou pro 2 osoby (na uvítanou romantická večeře + sekt) 
léčebného programu: Základní 8denní pobyt zahrnuje 
1x koupel perličková s bylinkami, 1x koupel celková 7x ubytování, 7x polopenzi s výběrovou stravou a léčebné Lázeňské procedury: 
bylinková, 1x koupel vířivá s rašelinovým extraktem, procedury v hodnotě 480 Kč za den. Součástí pobytu jsou 1x společný whirlpool, 1x koupel leknínová + perličková 
2x parafín, 2x zábal z jílu kloubní malý max. 4 lokality, vstupní a výstupní lékařské vyšetření. (pro ženu), 1x koupel chmelová (pro muže), 1x párová 
2x masáž klasická částečná, 1x reflexní masáž plosky nohy, masáž aromatická.
1x kyslíková terapie dle prof. Ardenna, 1x plavání v Cena od 6 930 Kč/osoba rehabilitačním bazénu.

Cena od 5 630 Kč/osoba
Pobyt je možno objednat také v 15denní variantě.

Cena od 6 201 Kč/osoba

Česko-slovenská psychofarmakologická konference je 
tradičním celonárodním setkáním odborníků zaměřeným 
na klinickou psychofarmakologii s přesahem jak do 
základního výzkumu na jedné straně, tak do klinických 
neurověd a neuropsychiatrie na straně druhé. Priessnitzovy 
léčebné lázně jsou jejím hrdým hostitelem bez přestávky 
celých neuvěřitelných 58 let.

V poslední době psychofarmakologie zaznamenává 
zpomalení procesu vývoje nových léčiv psychických 
onemocnění a zároveň zpomalení jejich distribuce k 
pacientům. Důsledkem tohoto trendu je tak mimo jiné to, že 
nových a inovativních přípravků se v posledních letech 
dostává do praxe skutečně poskrovnu. Důvody nejsou jen 
výzkumné, ale také ekonomické a administrativní. A právě 
touto situací se zabývá letošní lednová konference. 
Organizátoři ji nazvali výstižně: Psychofarmakologie - 
výhled s nejasnými obrysy.

Jednotlivé dny konference, kterých se opět zúčastní na 
sedm set odborníků, jsou podobně jako v minulosti 
věnovány vždy dopoledne jedné vybrané skupině psycho-
farmak (antipsychotika, antidepresiva, thymoprofylaktika, 
anxiolytika a hypnotika, kognitiva). V programu nechybí 
plenární přednášky pozvaných špičkových domácích a 
zahraničních odborníků, sympozia, workshopy zaměřené 
na osvojení a prohloubení praktických znalostí a dovednos-
tí a ani prestižní sekce Nový výzkum.
Odborné setkání, které pořádá Česká neuropsychofarma-
kologická společnost, se uskuteční v Priessnitzových 
léčebných lázních 6. až 10. ledna 2016.

vj

VÝHLED S NEJASNÝMI 
OBRYSY

PĚT ODBORNÝCH DNÍ

První turistická organizace Jesenicka, jejímž spoluzaklada-
telem byl mimo jiné i Priessnitzův zeť Johann Ripper, 
vznikla v roce 1881. Od počátku své existence začala po 
jesenických hřebenech budovat horské chaty a rozhledny. 
Oblast mezi Králickým Sněžníkem a Ramzovou však byla 
tímto stavebním boomem dlouho nedotčena.  Až ve 
třicátých letech minulého století se podařilo členům spolku 
ze Starého Města pod Sněžníkem konečně prosadit 
výstavbu turistického zázemí na svazích hory Titzhübel, 
Výhled 1030 m n. m.

Snem místních turistů byla útulná horská chata s tekoucí 
teplou a studenou vodou a ústředním topením. V její 
blízkosti naplánovali také výstavbu vodní elektrárny, která 
měla chatu zásobovat elektrickým proudem. Na stavbu 
tohoto smělého projektu však museli vyhlásit veřejnou 
sbírku. Dnes je až obdivuhodné, že v době světové hospo-
dářské krize požadované finanční prostředky skutečně 
získali. Slavnostní otevření chaty, která dostala název 
Schlesierhaus (Slezský dům), se konalo v neděli 21. srpna 
1932.

Dnešní Chata Paprsek je vyhledávaným místem turistů z 
obou stran hranice. A není divu. V zimě široko daleko 
nenajdete lépe upravenou síť běžkařských okruhů, z nichž 
některé zní opravdu pohádkově: Pralinka, Pohádka, 
Medvědí bouda. S nimi jsou spojeny výhledy k Šeráku, 
Králickému Sněžníku a samozřejmě do polské části 
Rychleb. Na své si však na Paprsku přijdou i lyžaři, 
vyhlášený je i tamní snowpark. A máme prozradit dva 
poslední důvody, proč se do tohoto kouzelného místa 
uprostřed Rychleb vydat? Těmi jsou přeci místní vyhlášené 
borůvkové knedlíky a nezaměnitelná atmosféra.

vj

PENĚŽNÍ SBÍRKA NA 
LUXUSNÍ CHATU

5 DŮVODŮ, PROČ 
SI PAPRSEK ZAMILUJETE 

I DNES

Všem „sněhomilům“ nastává nejoblíbenější 
roční období. Byl by hřích na tomto místě 

nepředstavit jeden z nejpopulárnějších cílů 
lyžníků v Rychlebských horách. Chatu 

Paprsek, na hlavní hřebenové trase vedoucí 
od Králického Sněžníku na Ramzovou a do 

Lipové, si zamilujete z mnoha důvodů.

NEJLEPŠÍ 
BĚŽKAŘSKÉ 
STOPY JSOU 

KOLEM PAPRSKU. 
ZARUČENĚ!

JESENICKÁ
24 HODINOVKA

AKCE 
NA PAPRSKU

12. – 13. března 2016

běžkařské závody

x m o u n t a i n . c z

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrCs., FRCPsych., místopředseda ČNPS 

VAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ POBYTY
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NAŠE LÁZEŇSKÉ DOMY 

DO SÍNĚ SLÁVY PRIESSNITZOVÝCH 
LÉČEBNÝCH LÁZNÍ BYL LETOS IN MEMORIAM 

UVEDEN MILOŠ KOČKA 

I v době nejtěžších zápasů o schválení lázní se Vincenz Priessnitz, evidentně povzbuzen úspěchy při léčení 
cholery a vzrůstající důvěrou pacientů v jeho vodoléčebné umění, díval dopředu, do budoucnosti. Proto 

nechal na prameni, pár desítek metrů nad rodným domem, postavit dřevěnou dvouposchoďovou budovu. 
Dostala příznačný název Prkenný dům. 

V přízemí Prkenného domu (tzv. Bretterhaus) byly vyčíst nabízený sortiment: zleva byla reklama na kavárnu s 
umístěny vany a jídelna, snad pro 200 osob, nad nimi se pak cukrárnou Franze Gottwalda, který nabízel i místní medové 
nacházelo 19 pokojů. Mimochodem, byla to stavba, s jakou speciality. Vedle vidíme filiálky frývaldovského zlatníka 
se běžně setkáváme v Karlově Studánce, kde ovšem jediný Wilhelma Kaluschkeho a soustružníka Josefa Gottwalda s 
majitel dokázal přirozeně skloubit specifičnost lázeňského rozsáhlým sortimentem suvenýrů – galanterie, sklo, 
provozu s horským prostředím. Zřejmě k otevření léčebné- porcelán, dětské hračky a výrobky ze dřeva. V sousedství 

Ubytování zde bylo velice skromné, jak o tom psala ho domu byla vydána litografie datovaná 13. 7. 1834. Po obchůdku Paula Stephana bychom našli obchodníka s 
americká lékařka Elizabeth Blackwellová: „ Když jsem na vybudování Velkého léčebného domu, tzv. Hradu, v roce krajkami W. Stietera z Božího Daru u Karlových Var a 
Gräfenberku přišla na místo svého určení, byla jsem trochu 1839 se jídelna přestěhovala tam. Místo ní bylo přízemí největší prostor zaujímala filiálka obchodu s koloniálním 
zmatená. Na samém vrcholku domu, s holými krovy pro přebudováno na obchody, které poskytovaly typické služby zbožím Moritze Raymanna, kterou provozoval J. Hauer.
střechu a stěnu, řada malých okének jen stopu vysokých, pacientům a lázeňským hostům. Podle údajů z roku 1875 se 
vedla nad mojí hlavou na střechu, postel plná slámy, tři též zvedl počet pokojů na čtyřiadvacet.
dřevěné židle, stůl, prádelník se zelenou kameninovou 
mísou – to byl můj pokoj a jeho zařízení. Jistě jsem 
vypadala velmi zmateně, protože přispěchalo děvče 
informovat mě, že mými nejbližšími sousedy jsou italský Dům byl stržen v souvislosti s výstavbou Priessnitzova 
hrabě a hraběnka a že na našem patře bydlí osm žen a že sanatoria, stejně jako většina dřevěných staveb patřící 
budeme celý den venku v lesích.“ Josefu Schindlerovi, následovníku Priessnitze. Dnes zde 

silnice obtáčí miniaturní parčík s umělým jezírkem. Ze 
V tom byl právě Priessnitzův záměr, aby se pacienti starých časů zůstal zachován jen litinový altánek v 
nezdržovali doma v pohodlí, protože pohyb na čerstvém romantizujícím slohu s meteorologickými přístroji.
vzduchu byl součástí jeho lázeňské kúry.

Mgr. Květoslav Growka
SOkA Jeseník

Na fotografii Rudolfa Frankeho z roku 1909, tedy krátce 
před zbouráním domu, lze z firemních vývěsních štítů 

NEJBLIŽŠÍMI SOUSEDY 
JSOU ITALSKÝ HRABĚ 

A HRABĚNKA

NEKOMPROMISNÍ 
MODERNIZACE 

OBCHODY SE SUVENÝRY

Cenu za Miloše Kočku, od jehož úmrtí uplynulo na jaře pět pocty dostalo. Dalo by se to říci ale také obráceně, pan 
let, přebírala ředitelka Státního okresního archivu Bohumi- Kočka je další osobností, která poctila naše lázně svou 
la Tinzová:  „Na pana Kočku vzpomínám moc ráda, znali činorodostí a literárním talentem, a patří mu za to velké 
jsme se ještě z dob mého působení v archívu v Šumperku. poděkování  a úcta. To bylo ostatně také smyslem vzniku 
On vlastně už patřil k nám archívníkům, za ta dlouhá léta Síně slávy před třemi lety.
spolupráce se mezi námi utvořily přátelské vztahy a pan 
Kočka se stal významným priessnitzovským badatelem. O 
tom, že mu patří místo v Síni slávy, nemůže být žádných 
pochyb.“

Miloš Kočka navštívil jesenické lázně poprvé v roce 1954 a 
vracel se pravidelně až do posledních let svého života. O 
tom, jak mu tento kout země a jeho historie přirostly k srdci, 
se mohli čtenáři přesvědčit v roce 1987. Tehdy poprvé vyšla 
jeho kniha Prameny živé vody, autobiografický román o 
životě Vincenze Priessnitze. Čtivě i umělecky hodnotně 
napsané dílo si získalo přízeň kritiků i široké čtenářské 
obce. Kniha vyšla počtvrté v roce 2008 a v současné době se 
podle ní připravuje celovečerní animovaný film Vodní 
lékař, který by měl přijít do kin na podzim 2017.

Spolu s Aloisem Kubíkem napsal Miloš Kočka ještě jednu 
„gräfenberskou“ knihu, a sice monografii Vincenz 
Priessnitz – Světový přírodní léčitel. Byl také zakladatelem 
Společnosti Vincenze Priessnitze a neúnavným propagáto-
rem obnovy odkazu zakladatele našich lázní.

Po Aloisi Kubíkovi, Jürgenu Helfrichtovi a Aloisi Sauerovi 
jgje Miloš Kočka v pořadí čtvrtou osobností, které se této 

---
Letní ráno. Slunce vystoupilo nad Zlatým chlumem a 
rozžehlo po stráni tisíce drahokamů, jež se chvějí na 
stéblech orosené trávy. Pod strání město Jeseník, dřívější 
Frývaldov a kolem nerozeseté kopečky s čepičkami lesů 
jako korunkami princezen. (…)

Nad strání lesy. Skupiny bílých břízek se odrážejí od 
tmavých smrků, habrů, buků a staletých dubů, které ještě 
pamatují opuštěnost zapadlého kraje, předtím než zdejší 
prostý chalupník objevil tajemství, jež vrací lidem zdraví, 
sílu a radost ze života.

A ještě bohatství poslední, nikoli však nejmenší. Voda! 
Prameny průzračné vody vyvěrají z kopcovité země, 
ztrácejí se v trávě či mechu, nebo se připojují k úzkým 
potůčkům, jež stékají mezi kameny, jiskří v paprscích slunce 
a mizí pod kapradím, jiné se derou pěnivě stříbrné přes 
balvany dolů, do údolí.

Nádhera, že se nelze vynadívat, nelze se jí nasytit.

Miloš Kočka – prolog románu Prameny živé vody

neudělala. V příštím roce tak proběhne nové zadání ajznbahn - železniceVysvětlivky a slovníček Prajzáka
ajznopona - železná oponazakázky a nová rozsáhlá výluka.
děprem - teprve

Letos měla být opravena železniční trať z Jeseníku do V letošním roce zavítala do našich lázní dvakrát Toulavá šengenprostor - schengenský prostor
četka - tetaHanušovic, které se říká také Slezský Semmering. Během kamera, objevili jsme se ve večerním zpravodajství i 
echt - doopravdyvýluky byli cestující několik měsíců dopravováni náhradní- ranním vysílání, dva pořady u nás natočil Český rozhlas. V 
kumštyř - umělec

mi autobusy. Severní část měla opravit maďarská firma únoru odvysílala půlhodinový pořad o Jeseníkách, zčásti jak na sviňu - jako naschvál
Klement-a-hiv, která na podzim oznámila, že práci natočený v lázních, německá veřejnoprávní televize MDR. luft - vzduch

PRKENNÝ DŮM

Účastníci slavnostního zahájení letošní konference Vincenze Priessnitze byli svědky mimořádného okamžiku. 
Do lázeňské síně slávy byl in memoriam uveden spisovatel Miloš Kočka, který se svým románem Prameny 

živé vody zasloužil lvím podílem na znovuoživení věhlasu a odkazu Vincenze Prissnitze. 

LÁZEŇSKÝ FEJETON

MAĎARSKY AJZNBAHN 
A BALKAN WALKINK

Na železnici děju se věci, na draze su zaměstnani švarni 
mladenci, zpival si leckdo v letě při cestě vylukovym 
autobusem z teho našeho fajneho Jeseniku do Zabřeha. A 
těšil se, jak už na podzim budže jezdič po fajně opravenym 
Slezskym semerynku. Na podzim ale prozpěvovani 
skončilo, bo se přišlo na to, že švarni mladenci byli z  
Maďarska a svuj ukol jaksyk nězvladli. Takže přišti rok si 
vyluku dame nanovo aji s autobusama. 

No ale nezanevřel jsem na segedinsky gulaš  a vlastně se 
tym uherskym SŽDC ani nědživim. Kdyby se mi přes 
zahradu promenadovala pulka Pakystanu, Afganistanu a 
Syrije, tež bych raději stavjal plot kolem hranic než 
opravoval ajznbahn kajsik do tramtaryje. 

Ja ja, kdo by si to pomyslel, že se raz budže znovu stavjač 
ajznopona, a dobrovolně. No ale dopadlo to dobře, ni jak v 
Matični ulici, kde to porušovalo mezilidske prava. A i když 
maďarskemu premijerovi Urbanovi v letě zborem nadavali, 
jaky je rasysta a xylofon,  včil už ty vertikalni železnice 
stavjaju všeci, dokonce aji Rakušani technicku barijeru. V 
Česke televizi, co si letos vyslužila přezdivku Aldžazira, sice 
furt dokola opakuju, že ti z jihu pochodujici synci su nadějni 
mladi pravnici, doktoři a inženyři, to nejlepši co Afrika a 
Azije dala, no ale co kdyby se redaktoři spletli, ni?

U nas v lazňach sme s televizum letos zrobili dobru 
zkušenost. Dva razy ku nam zavitala Potulna kamera, 
objevil se tež Fryštyk s Novum a Udalosti neboli Nachrich-
ten. Ze Zavoda miru byl hned cely přenos, zato prezident 
Zeman žadny prušvih nezrobil, tak se do zpravodajstvi 
nědostal. Najfajnějši pořad o Grafenberku i Jesenikach ale 
jak dycky natočili Němci.  Podtrženo a sečteno, byly tu letos 
ty teleštaby tak často, že malokery zaměstnanec se nědostal 
na obrazovku, dokonce i taky exot jak ja stal před kamerum.  
Nakoněc přijela i statni agentura s typicky českym nazvem 
Čekturizm, aby natočili a nafotili kvalitni propagaci. Bylo 
jich sedum fotografu a dva modeli. A tu se stala chyba lavky. 
Jeden z tych modelu, vzhledově středoevropsky typ, 
puvodem Američan, se jim v balnejoparku zaseknul. Že pry 
tam je moc žimna voda a přidže tam o zdravi. Nakonec ho 
tych sedum přemluvilo a dotočili to. No ale že tuten 
zimomřivy Američan budže  v televizi propagovač Prisni-
covu vodolečbu, to je teda gol. 

No ale viče sami dobře, jak je to s tyma medijama, jak to tam 
je všecko šikovně namichane. Skutečnost něfalšovana, 
mirně přibarvena i virtujalni rejalita. To, co je, s tym, co 
bylo, i co děprem budže.

Už před rokama mi bylo podezřele, jak se ku nam rozšiřoval  
ten šengenprostor, že naraz zmizely všecky jihoamericke 
telenovely. Pamatače eště? Kaj su ty časy, kdy sme všeci 
hltali romanc mezi Esmeraldum a Chose Armani? Misto 
mexickych a venezuelskych serijalu, jak když praskne 
bičem, objevily se turecke. A i když jejich sledovanost byla 
prachmizerna, cpali je hlava nehlava přimo do hlavni 
sledovaci doby.

Včil už je jasne, že to byla připrava. Ani sme se něnadali, a 
mame ty Abduly a Ahmedy ve hlavnich zpravach. Stara 
četka Anka, co něrozlišuje žanry, si eště furt mysli, že 
sleduje telenovelu s nazvem Uprchlici, keru natočili jak 
Vinetua v eksterijerach v  Jugoslaviji. Je to stejne jak s tym 
Stropnickym, jak ho včil zrobili ministrem obrany – meně 
všimave časti naroda eště nědošlo, že to neni nova rola v 
detektivce, že to je echt.  Že on ten kumštyř te naši armadě 
fakt veli!  

Oprava Slezskeho semerynku něbyla jedina nevydařena 
rekonstrukce v uplynulym roce. Jaro, leto i podzim přiněsly 
rekordni počet tropickych dnu a jak na sviňu se muselo 
opravovat jesenicke kupaliště. A sucho bylo, že malem ani v 
balnejoparku navštěvnici nohy nesmočili, malem došlo na 
Prisnicove slova „lečil bych luftem“.
U nas na Grafenberku ale stejně nědamy na Maďary 
dopustič. Fajneho bronzoveho lva nam tu postavili, novu 
silnicu aji vodovod pro cele město. Eště za Prisnica, a 
všecko to služi dodnes. Zkratka, letos to bylo prvni selhani 
za dvě stě let. 

Tož navrhuju, abysme to tym synkum zpoza Dunaja 
odpustili. A věřim, že ten Semerynk v přištim roce daju 
dohromady, když už doma uspěšně zavřeli trasu pro ten 
novy azijsky masovy sport balkan walkink.

Občan z Grafenberku puvodem z Prajzske

Prajzsko nebo též Prajzská, případně Hlučínsko, 
je slezské území severovýchodně od Opavy 

(severozápadně od Ostravy), které se po roce 
1742 stalo součástí Pruska a v roce 1918 připadlo 

nově vzniklému Československu. A zatímco 
německy hovořící Priessnitz byl součástí mnoho-

národnostní rakouské říše, „moravským“ 
dialektem hovořící obyvatelé Hlučínska vstřebá-
vali pruské a později německé vlivy, včetně snahy 

o poněmčování. Vytvořil se u nich svérázný 
dialekt i jedinečná mentalita, kterou jsou typičtí 

dodnes, přestože nářečí 
se postupně vytrácí.

Jeden ze synů tohoto lidu začal před lety v nyní 
již zaniklém kulturním městském věstníku 
publikovat fejetony o životě v Jeseníku, v 
prajzském (pseudo)nářečí, které si získaly 

nemalou oblibu. Na jaře 2015 autor tento seriál 
ukončil. Redakce Lázeňských pramenů, nadšená 

do obnovy všeho zaniklého a zmizelého, a 
vědoma si kritického nedostatku humorného 

nadhledu v dnešních veřejnoprávních i soukro-
mých médiích, se rozhodla tuto svéráznou 

postavu a její psaní resuscitovat.  Další zázračné 
uzdravení na Gräfenberku!  Zda to byl v tomto 
případě dobrý nápad, se teprve ukáže, od tohoto 

vydání LP se však budete setkávat s fejetony, 
kterým možná budete, možná místy spíše nebu-
dete rozumět.  Ať už tak či onak, bylo by neod-

pustitelnou chybou brát následující řádky (příliš) 
vážně. Vždyť přece, jak se říká na Prajzské: 

sranda muši byč!

NOVÝ ČLEN 
REDAKCE?

Průčelí již neexistujícího domu v roce 1909. Zdroj: SOkA Jeseník

Litografie z roku 1834.
Zdroj: SOkA Jeseník
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VÍDEŇSKÁ KAVÁRNA VYCHOVÁVÁ 
MLADÉ GASTRONOMY 

BALNEOPARK SE STAL NEJINSPIRATIVNĚJŠÍM 
PROJEKTEM ČESKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCE

VÍTE, CO JE ROHOVÁ KÚRA?

Od června si v Priessnitzových léčebných lázních můžete šálek kávy s domácím zákuskem dopřát ve znovu-
obnovené Vídeňské kavárně. A rozhodně nejde o ledajakou kavárnu. Kromě svého oživení po téměř dvou 

desítkách let strádání se může chlubit i netradiční funkcí. Praktické zkušenosti v oboru v ní získávají budou-
cí servírky, číšníci, kuchaři i cukráři. Hodnocení mohou dostat právě od vás. Okamžitě.

Na začátku prosince se v Olomouci uskutečnila poslední výroční akce ukončeného sedmiletého období Ope-
račního programu přeshraniční spolupráce mezi Českem a Polskem. Její součástí bylo vyhlášení nejlepšího 

projektu, který program za dobu své činnosti podpořil. Vítězem se stal náš Balneopark!

V dnešní době nabírá většina návštěvníků vodu z pramenů do plastových lahví. Ty jsou lehoučké, dobře 
uzavíratelné a můžete si s sebou vzít nějaký ten litr „čisté gräfenberské“ do zásoby. Na recepcích a informač-

ním centru můžete také zakoupit klasická lázeňská pítka pro pohodlnější a stylovější nabírání a popíjení 
přímo u pramenů. Věděli jste ale, že je zde ještě jedna možnost? Ještě jedna zapomenutá tradice

 z éry Vincenze Priessnitze?

BĚŽÍ PRVNÍ ŠKOLNÍ ROK

KAVÁRNA I RESTAURACE

MODERNÍ VYBAVENÍ

bohatým sortimentem káv, kávových specialit a jiných 
teplých nápojů. Pro výuku barmanů a someliérů je zde 
dostatečně vybavený bar, vinotéka a výčepní zařízení s 
třemi druhy piva. Od jara do podzimu mají naši hosté 
možnost posezení ve stylovém altánu s možností sezónní 
nabídky grilovaných specialit a nápojů.

požadavky pro výuku současných trendů v oborech kuchař, 
číšník, cukrář, pekař a gastronomie. Suterén budovy ukrývá 
centrální kuchyni s umývárnou kuchyňského a jídelního 

Centrum odborné přípravy Vincenze Priessnitze v gastro-
nádobí, cukrářskou a pekařskou dílnu, skladovací prostory 

nomických a potravinářských oborech - středisko praktic-
s přípravnami a velkou chladírnou, dále výukové prostory a 

kého vyučování v restauraci Wiener Kaffeehaus začalo 
také nutné hygienické zázemí pro žáky i personál restaura-

fungovat, coby školská právnická osoba, s prvním zářijo-
ce.

vým dnem nového školního roku 2015/2016. Praktické 
vyučování zde pod vedením učitelů a instruktorů odborné-
ho výcviku v současné době vykonává 45 žáků Střední 
školy gastronomie a farmářství Jeseník. V blízké době 

V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurační a počítáme s navázáním užší spolupráce v zajištění praxe 
kavárenská část s otevřenou kuchyní, která umožňuje tzv. také pro další školy v regionu i mimo něj. Během výuky 
front cooking, čili vaření před zraky hostů restaurace. Tento praktických činností se tak na reálném pracovišti mají 
moderní trend si získává oblibu u stále větší skupiny možnost setkávat žáci všech ročníků tří učebních a jednoho 
zákazníků a činí tak samotnou přípravu i dohotovení maturitního oboru vzdělávání.   
pokrmů před jejich zraky ještě zajímavější a lákavější. Pro 
přípravu pokrmů jsou používány čerstvé, sezónní suroviny, 
velký důraz je také kladen na místní a regionální produkty. 

Středisko praktického vyučování disponuje nejmoderněj- Hosté restaurace a kavárny tak mohou ochutnat z pestré 
ším technologickým vybavením splňujícím náročné nabídky zákusků a dezertů.  Práce baristů je prezentována 

Z KAVÁRNY ROVNOU 
DO ŠKOLNÍCH LAVIC

VÝJIMEČNÉ VZDĚLÁVACÍ 
STŘEDISKO

Druhé nadzemní podlaží budovy v sobě skrývá dvě 
prostorné učebny určené pro teoretickou výuku odborných 
předmětů s možností pořádání různých odborných kurzů a 
seminářů. 

Celá budova SPV je protkána moderními audiovizuálními 
technologiemi, které umožňují například přenos obrazu a 
zvuku z centrální kuchyně do výukových místností, nebo na 
velkoplošné obrazovky umístěné v restaurační a kaváren-
ské části. Lektor tak může využívat při své práci moderní 
kuchyňské vybavení a zároveň dodržovat hygienické 
požadavky včetně systému HACCP. Jeho práci pak 
účastníci mohou sledovat i mimo samotné pracoviště 
lektora a být s ním ve spojení přes náhlavní audio soupravu 
s bezdrátovým přenosem.

Centrum odborné přípravy Vincenze Priessnitze v gastro-
nomických a potravinářských oborech - středisko praktic-
kého vyučování je tak svou komplexností, rozsahem služeb 
i formou poskytování odborného vzdělávání jedinečným a 
unikátním vzdělávacím subjektem, který nelze nalézt nikde 
nejen v rámci regionu, ale také v celé České republice. 

Díky těmto výše popsaným skutečnostem si klademe za náš 
hlavní cíl vychovávat z našich žáků v reálném prostředí se 
skutečnými hosty a zákazníky moderní gastronomické 
odborníky, kteří obstojí na dnešním trhu práce, a to jak 
svými znalostmi a dovednostmi získanými během svého 
teoretického a praktického vzdělávání, tak i svým individu-
álním a profesionálním přístupem k hostům.

Luděk Ungermann
ředitel COP VP

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republi- označila za nejinspirativnější projekt celého programovací-
ka – Polská republika v předchozích sedmi letech podporo- ho období 2007-2013. „Skutečnost, že porotci svým 
val rozvojové projekty v příhraničních oblastech mezi rozhodnutím potvrdili výsledek ankety z roku 2011, nás 
Českou republikou a Polskem. Z programu tak mohly být opravdu velice těší,“ svěřil se po udělení cen MUDr. 
financovány projekty z Libereckého, Královéhradeckého, Jaroslav Novotný, primář Priessnitzových léčebných lázní 
Pardubického, Moravskoslezského a samozřejmě Olo- a zároveň předseda Společnosti Vincenze Priessnitze, která 
mouckého kraje.  Z polské strany se program týká regionu projekt v jesenických lázních realizovala. „Vedle stále 
jeleniogórsko-wałbrzyského, opolského, rybnicko- vzrůstající návštěvnosti Balneoparku je cena dalším 
jastrzębského a bielsko-bialského. důkazem, že naše myšlenka vytvořit ve svahu nad lázněmi 

zhmotněný svět priessnitzovských procedur byla skutečně 
Program každoročně vyhlašoval anketu, ve které veřejnost správná. A věřím, že v rozvoji Priessnitzova odkazu 
mohla hlasovat o nejlepším projektu, který se daný rok ve budeme i nadále úspěšní. Zaslouží si to,“ uzavírá MUDr. 
jmenovaných regionech realizoval. V roce 2011 se Novotný. 
veřejnosti nejvíce líbil unikátní projekt naší „vodní 
zahrady.“ Jeho jedinečnost potvrdilo aktuálně i prosincové vj
vítězství v Olomouci. Odborná porota projekt Balneoparku 

Priessnitzovi pacienti se zmiňují o „rohové kúře“. Tou 
nemyslí nic jiného, než procházky k pramenům, pití 
vydatného množství vody a omývání vodou. Název 
vyplývá z nezbytné pomůcky, která se při tom používala – 
kravského nebo buvolího rohu. Pozorný pohled odhalí na 
starých obrázcích lázeňské hosty se závěsnými rohy, v 
některých případech přímo u rohové kúry. Ačkoliv 
neznáme podrobnosti, je logické, že v Priessnitzově 
vodoléčebném ústavu, který vznikl na místě zemědělské 
osady, se používaly právě tyto „nádoby“ a ne jiné. Vždyť v 
Evropě vyrobený porcelán v té době byl stále ještě novin-
kou, první mariánskolázeňské či karlovarské lázeňské 
koflíky, usnadňující popíjení z tamějších horkých zřídel, 
spatřily světlo světa teprve kolem roku 1815.

Významné lázeňské hosty Priessnitz obdarovával rohy s 
kováním ze vzácných kovů. Rohy coby nádobí z dávných 
časů však nepostrádají styl i bez zlatých či stříbrných 
doplňků. A tak, kdoví, třeba se časem „rohová kúra“ v 
našich lázních znovu rozšíří a stará tradice bude obnovena.

jg

TIP NA VÝLET

Muzeum je atrakcí regionálního i celostátního významu. Je 
to jediné muzeum svého druhu v Polsku a patří do nevelké 
skupiny muzeí na světě, které se věnují ohni, zápalkám a 
zapalovačům. Bystřické muzeum zápalek vzniklo v roce 
1964 z iniciativy občanů města, členů Klubu přátel Bystřice 
a vedení místní továrny na zápalky.

Muzeum vlastní bohaté sbírky nástrojů k rozněcování ohně 
- doutnákových, benzínových, plynových, elektrických a 
chemických zapalovačů a různých druhů křesadel. Sbírky 
obsahují také zápalkové krabičky a nálepky z celého světa, 
staré knihy, pohlednice a rytiny. Samostatná expozice je 
věnována historii Bystrzyce Kłodzké.

Pokud se vydáte za historií německého vynálezu, který o 
zasouvací krabičku doplnil Švéd J. E. Lundström a roku 
1855 je začal průmyslově vyrábět, nezapomeňte si projít 
samotné město. K zachovalému systému opevnění patří 
Kladská bašta s vyhlídkovým ochozem, Vodní brána s 
téměř pohádkovým cimbuřím i Rytířská bašta, která byla 
přestavěna na zvonici. Jistě zaujme radnice, která vás svou 
architekturou přenese do renesanční Itálie, nebo jedna z 
mála dochovaných památek bývalého soudnictví ve 
Slezsku - kamenný pranýř z roku 1556 umístěný přímo před 
muzeem.

Více se o muzeu můžete dozvědět na:
www.muzeum.filumenistyka.pl

O samotném městě pak na 
www.bystrzycaklodzka.pl

vj/ www.bystrzycaklodzka.pl

Mezi Bystřičskými horami a masivem Krá-
lického Sněžníku, na staré obchodní stezce 
vedoucí k Baltu, kterou využívali Keltové i 
staří Římané, leží polské město Bystrzyca 
Kłodzka. Městečko od Jeseníku vzdálené 
necelých 70 kilometrů patří díky svému 

vzhledu a nevšedním hodnotám středověké 
architektury k nejzajímavějším místům v 
oblasti Kladska. Kromě architektury je 

velkým turistickým lákadlem i zdejší 
Muzeum zápalek. 

NEJEN 
ZA HISTORIÍ 

ZÁPALEK

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, z.s.,  která spravuje tento 

unikátní lázeňský projekt.

Zdroj: SOkA Jeseník



Mezi Vaše zaměstnanecké benefity tedy patří také ravského kraje.  Můžete nám tento projekt 
lázeňské pobyty v Jeseníku. Mohou této konkrétní přiblížit?

Stavba Archeologického parku se nachází na okraji nabídky využít všichni Vaši zaměstnanci?
malebné vinařské vesnice Pavlov nedaleko od Novomlýn-Naši zaměstnanci mají samozřejmě více možností pro 
ských vodních nádrží.  Pod nejvyšším vrcholem Pavlov-regeneraci, které jim naše firma nabízí a zajišťuje v podobě 
ských vrchů Děvínem budujeme muzeum, které bude po podepsané kolektivní smlouvy. Jen pro Vaši představu 
dokončení sloužit jako kulturně vzdělávací centrum pro máme rekreační chaty v Ratmírově, Bítově, Pokojově, u 
školy i širokou veřejnost.  Přímo do budovy muzea je pak rybníka Rendlíček na Vysočině a také v nedaleké Ostružné. 
zakomponována expozice „IN SITU“ s nálezy kosterních Poslední chata na pomezí Rychleb a Jeseníků patří mezi 
pozůstatků mamutů. Umístění stavby v CHKO Pálava a v nejnavštěvovanější. 
národní kulturní památce Pavlov I nese s sebou pro Další možností rekreace jsou pak léčebné pobyty u vás v 
výstavbu jistá omezení. Celé dílo se v průběhu realizace lázních. Teď přesně nevím, jak dlouho naše spolupráce 
přizpůsobuje významným archeologickým nálezům, které funguje, ale vím, že když ji můj předchůdce Jiří Cenek 
mají značný dopad jak do termínů realizace, tak do zajistil, tak udělal pro naše zaměstnance velmi dobrou věc. 
projektové dokumentace. Stavbu provádí realizační tým Já se snažím v této spolupráci nadále pokračovat, protože si 
Divize 1 Ing. Bronislava Lungy, vedoucího projektu, na naši zaměstnanci vždy pobyt velice chválí a rádi se k vám 
základě projektové dokumentace od architektonické vracejí.
kanceláře Radko Květ. Speciální monolitické konstrukce 
realizuje středisko Monolity, zastoupené stavbyvedoucím a Kdo se stará o tyto pobyty a Vašim zaměstnancům 
mým dobrým kamarádem Davidem Bilavčíkem. Dokonče-je zajišťuje?
ní stavby je plánováno na konec ledna 2016. Celkové O zajištění pobytů v Priessnitzových lázních se momentál-
náklady na realizaci stavební části činí necelých 80 mil. Kč ně starám většinou já osobně s kolegyní Hankou Fry-
včetně DPH.drýškovou, která momentálně zaskakuje za paní Vlčkovou. 

Vše potřebné k zaměstnaneckým pobytům řešíme za Vaše 
lázně s paní Janíčkovou či paní Smejkalovou. Zde bych Znáte Jeseníky? 
oběma dámám rád poděkoval za jejich bezvadnou spolu- Tak tato otázka je krásná, ale nevím, zda mohu o sobě 
práci. prohlásit, že znám Jeseníky. Přestože Jeseníky jako takové 

miluji, tak jsem ještě zdaleka nenavštívil všechna místa a 
zákoutí v tomto krásném kraji. Jak už jsem v rozhovoru 
zmiňoval, tak naše firma má na nedaleké Ostružné dvě 
chaty, které jsou celoročně provozované a kam pravidelně s Jako společnost se významně angažujete v šetrném 
kamarády jezdíme na zimní dovolenou.  Jsme parta lidí, co a ekologickém přístupu. Prosazujete prevenci při 
má ráda jak sjezdové lyžování, tak trápení na běžkách. ochraně životního prostředí s cílem eliminovat 
Jezdíme na Ramzovou,  do Petříkova, na Miroslav i do negativní dopady svých aktivit na životní prostředí 
Branné. A takový běžkařský relax  jako při cestě na chatu 

a zdraví lidí. Pečujete také o Vaše zaměstnance. 
Paprsek nebo po zdolání Smrku či cesty zpět přes parádní 

Proč je podle Vás potřebné zaměstnancům posky- atrakci Lesních barů nedaleko Horní Lipové jsem zatím 
tovat benefity spojené s regenerací a lázeňskou nikde nezažil. Loni jsem měl možnost poznat lyžařské 
péčí? středisko Dolní Morava a musím za sebe říct, že to je takový 
Podle mě je regenerace každého pracujícího člověka velice Špindl na Moravě. Nerad bych opomněl jesenický vrchol 
důležitá, ať už jde o fyzickou či psychickou únavu.  Každý Praděd a nedalekou Karlovu Studánku. Tak bych mohl 
člověk už své tělo dobře zná a ví, jakou formou regenerace jmenovat i další krásná místa Jesenicka. 
se dostane opět do své top formy. Ať už klasickým odpočin-
kem v rodinném kruhu někde na chaloupce, aktivním Samozřejmě oblíbeným místem jsou i lázně Jeseník a vše 
odpočinkem individuálním či s partou přátel. Určitě se co k nim patří: mám na mysli váš jedinečný  Balneopark, 
nabízí také regenerace spojená s lázeňskou péčí, kterou u DiscGolf park, Fitpark Priessnitz a další nové a nové 
Vás dostávají všichni klienti včetně našich zaměstnanců, atrakce, které každým rokem přibývají.  Já bych řekl, když 
kteří k Vám na pobyt zavítají. V  lázních se výše uvedené jsme na těch horách, že rostou jako houby po dešti. 

Jedním z mnoha aktuálních projektů OHL ŽS, formy vlastně propojí a jsem dle svých vlastních zkušeností 
přesvědčen, že se pozitiva lázeňské regenerace následně u a.s., které v současné době budujete, je například Za rozhovor děkuje Jitka Janíčková
každého projeví v osobní i pracovní rovině. A to je naším Archeologický park Pavlov. Termín plánovaného konzultant pro korporátní klientelu PLL a.s.
hlavním cílem. dokončení je rok 2016. Jde o zajímavost Jihomo-

Jak jsou Vaši zaměstnanci spokojeni s pobyty v 
Priessnitzových lázních a se službami, které 
poskytujeme?
Musím říci, že spousta našich zaměstnanců se do Jeseníku 
ráda vrací. Co se týká mne, dovolím si v  krátkosti zhodnotit 
i za svou manželku: Pocity máme vždy jen ty nejlepší, ať se 
to týká ubytování, kvality a výběru jídel a v neposlední řadě 
i zaměstnanců, se kterými se setkáváme při procedurách. 
Už jsem měl možnost u Vás dokonce zažít silvestrovský 
pobyt i nezapomenutelné zahájení lázeňské sezóny. 

Určitě hraje roli i osobní kouzlo pana obchodního ředitele 
Tomáše Raka, který se na lázeňských akcích jedinečným 
způsobem ujímá moderování. Při jeho pracovním vytížení 
se tohoto úkolu zhostí vždy na jedničku. Jsem taky moc rád, 
když se i mimopracovně mohu sejít s dámami Janíčkovou a 
Smejkalovou, posedět a jen si tak poklábosit. Pobyt v 
lázních mě osobně nikdy nezklamal.

přínosem. Vážíme si toho, že právě společnost Kofola může kých nápojů?
svými produkty zpříjemnit pobyt Vašim lázeňským Jednou z hlavních konkurenčních výhod oproti dalším 
hostům. výrobcům nealkoholických nápojů je, že naši Kofolu jsme 

schopni dodat koncovým zákazníkům také jako točenou. 
Kofola odstartovala svoji veleúspěšnou cestu Točená Kofola je u našich zákazníků velmi oblíbená. A jak 

víme, když ji miluješ, není co řešit. Celkově je portfolio dějinami v roce 1960. Dva roky však trvalo týmu 
našich produktů velmi široké a máme v nabídce nápoje doc. RNDr. PfMr. Zdeňka Blažka, CSc., než přišel 
opravdu pro každého. Společnost Kofola je také známá na tu správnou magickou formuli pro sirup 
svou kreativní podporou prodeje, nezapomenutelnou je KOFO. Můžete nám blíže přiblížit, čím vším se 
například reklama s prasátkem.

společnost zabývá dnes?
Hrdým vlastníkem licence nápoje Kofola jsme od roku Svou kreativitou jste známí a opravdu výjimeční. 
2002. Naše produktové portfolio obsahuje i další známé Také pravidelně na trh uvádíte novinky. Jakými 
značky jako například Vinea, Top Topic, Rajec, Jupí, Jupík novinkami se můžete chlubit aktuálně?
a další. Zabýváme se také distribucí zahraničních značek, Jednou z novinek letošního roku je zavedení přímé 
jakými jsou například velice známý Rauch, který je distribuce produktů v České republice, která nám umožňuje 
považován za jednu z nejsilnějších značek džusů v Evropě, napřímo komunikovat se zákazníkem a vyhovět rychle a 
dále pak přírodní minerální voda Evian a Badoitte, RC Cola profesionálně jeho požadavkům. Po zkušenostech ze 
a Orangina. Slovenska, kde se tato distribuce osvědčila, jsme se 

rozhodli uplatnit tento princip i u nás. Proto je tento rok pro Kofola se stala za dob socialismu u Čechoslováků 
nás i naše zákazníky plný pozitivních změn.

jakousi náhradou nedostupným západním Rovněž jsme se letos stali výhradním distributorem 
kolovým nápojům. Po roce 1989 by si možná produktů Rauch v České a Slovenské republice a vstoupili 
málokdo vsadil na to, že za dvě desítky let se stane jsme na slovinský trh koupí společnosti Radenska. Největší 
opět fenoménem. Co je základem tohoto úspěchu a novinkou posledních dní je však vstup společnosti Kofola 
jaké jsou Vaše vize? na akciový trh v České republice. Od 2. prosince se akcie již 
Většinu našich utržených prostředků se snažíme znovu obchodují na hlavním trhu pražské burzy. S tímto souvisí 
investovat do výroby a vývoje tak, abychom společnosti a také soutěž o tyto akcie, kterou naše společnost vyhlásila. 
jejím zaměstnancům zajistili další růst a prosperitu, Soutěž trvá až do 2. vánočního svátku a veškeré podrobnos-
nezapomínáme však přitom ani na svou společenskou ti lze nalézt na webové stránce www.darujzlateprasatko.cz. 
odpovědnost. Naší vizí je stát se do roku 2017 českosloven- Nakonec samozřejmě nesmím zapomenout zmínit, že také 
skou jedničkou v gastru a impulsu, udržet postavení v letos máme vánoční limitovanou edici Kofoly tentokráte s Jak hodnotíte spolupráci s Priessnitzovými 
retailu a nabídnout naše nápoje ve zdravější podobě. S příchutí marcipán a čokoláda. léčebnými lázněmi?
nadšením usilujeme o to, co je v životě opravdu důležité: Priessnitzovy léčebné lázně patří mezi naše nejvýznamněj- Vzhledem k tomu, že Vánoce jsou již za dveřmi, chtěl bych 
milovat, žít zdravě a stále hledat nové cesty.ší zákazníky z oblasti Jesenicka. Pro mne osobně znamenají tímto na závěr všem popřát klidné svátky a spoustu úspěchů 

o to více, protože z Jesenicka pocházím. Tento kraj je mi v novém roce.Co považujete za konkurenční výhodu společnosti 
velmi blízký a považuji Priessnitzovy léčebné lázně za jeho Kofola oproti ostatním dodavatelům nealkoholic- Mgr. Tomáš Rak, obchodní ředitel PLL a.s.
důležitou součást. Vzájemná spolupráce je pro nás velkým 
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REGENERACE KAŽDÉHO PRACUJÍCÍHO 
ČLOVĚKA JE VELICE DŮLEŽITÁ

PŘEDSTAVUJEME NAŠE DODAVATELE

OHL ŽS, a.s. je dynamická multioborová stavební firma s více než šedesátiletou tradicí, která patří k největ-
ším a nejvýznamnějším stavebním společnostem v České republice. Komplexně realizuje nejrůznější staveb-
ní díla, zabezpečuje jejich modernizaci, rekonstrukci a údržbu u nás i v zahraničí. Je profesionálním partne-
rem pro pozemní i podzemní stavitelství, vodohospodářství, silnice i železnice, distribuční sítě atd. Od roku 

2003 patří do mezinárodní španělské stavební a investiční  Skupiny OHL. Nejen o přístupu k zaměstnancům, 
ale především o lásce k Jeseníkům jsme si povídali s Oldřichem Sobolem, výkonným předsedou 

Výboru odborového svazu železnic při OHL ŽS, a.s.

Společnost Kofola patří mezi přední výrobce nealkoholických nápojů s osmi výrobními závody na pěti trzích 
střední a východní Evropy a s téměř dvěma tisíci zaměstnanci. Přitom by možná v devadesátých letech málo-

kdo věřil, že stejnojmenný nápoj zažije za pár let renesanci a stane se symbolem návratu k poctivým toče-
ným limonádám, fenoménem nostalgie a silným konkurentem takovým značkám, jakými jsou Coca Cola 

nebo Pepsi. Dík rodině Samarasově z Krnova to dokázala. Proto si i dnes můžete nejen Kofolu poručit u nás 
v lázních. O vzájemné spolupráci jsme si povídali se Zdeňkem Oškerou, regionálním manažerem společnosti.

VÁŽÍME SI TOHO, ŽE SVÝMI PRODUKTY 
ZPŘÍJEMŇUJEME POBYT LÁZEŇSKÝM HOSTŮM

Hrubý Jeseník je pohoří, jak se patří, vysoké, drsné a 
zachmuřené, ale i krásné a vyzývavé. Příroda je zde divoká 
a půvabná zároveň, od horských luk, přes hluboké lesy, až 
po údolí se stříbropěnnými bystřinami. Najdete zde tichá 
rašeliniště i hrozivá skalní bradla, obestřená legendami o 
čarodějnicích a čertech. 
Jsou to však i hory protkané historií lidského rodu. Dávné 
hornické osady, vesnice i města pamatující čilý ruch 
obchodu, krásné zámky i rozpadající se hrady loupeživých 
hejtmanů. Nechybí ani poutní místa, kam lidé chodili prosit 
o spásu duše své i svých bližních. 
Je to však také pohoří, které do jisté míry ztratilo paměť. Jen 
málo rodin považuje Jeseníky za domov déle než dvě 
generace a mnoho místních svůj vztah ke zdejší krajině 
stále ještě hledá. 
Toulat se Hrubým Jeseníkem je snadné. Poznat jej však smí 
jen ten, kdo nelituje sil a obětí. Mnohokrát promokne na 
kost, propadne se do hlubokého sněhu a tvář mu ošlehá vítr 
plný mrazivých jehliček. V létě mu čelo sežehne nemilosrd-
né slunce a žízeň vypálí hrdlo do sucha. Musí chodit s 
otevřenýma očima a všemi smysly vnímat to, co nám zde 
předkové zanechali. Pak možná mocný Praděd dovolí, aby 
se poodhalila mlžná záclona, a on spatří vše, co hory 
skrývají. 

K dispozici je jim non stop prodejní automat v průčelí 
Lázeňského Informačního Centra či pultový prodej v 
infocentru a na recepci hotelu Priessnitz. Sběratelé i 
fajnšmekři jistě ocení výběr dvou variant mincí – s motivem 
lázeňského domu Priessnitz, nebo s motivem známé 
metody Priessnitzova zábalu. Lícovou stranu zdobí vždy 
busta Vincenze Priessnitze, zakladatele našich lázní. V 
infocentru a na recepci hotelu Priessnitz se také můžete 
rozhodnout mezi třemi barevnými variantami: leštěná 
mosaz, bílá mosaz a staromosaz s patinou. Vydávat mince v 
pravém slova smyslu smí na našem území jen Česká 
národní banka, proto se tomuto termínu vyhýbáme. Ať už 
ale říkáme pamětní ražbě (minci, žetonu či medaili) jakkoli, 
je to příjemná vzpomínka na pobyt v lázních či hezký dárek 
z výletu.

Mgr. Jarmila Peňázová, LIC

Miroslav Kobza
Nakladatelství Regia. Praha 2015, 208 s.

Kdo rád cestuje, často se pídí po upomínce 
na místo, které navštívil. Klasikou mezi 
suvenýry jsou samozřejmě pohlednice 
a magnetky různého provedení či stále 
oblíbenější turistické vizitky a známky. 
Návštěvníci Priessnitzových léčebných 
lázní mají možnost si navíc odnést také 

suvenýr v podobě pamětní mince. 

Oldřich Sobol

Zdeněk Oškera

výkonný předseda 
Výboru odborového svazu 
železnic při OHL ŽS, a.s.

regionální manažer 
Kofola a.s.

LÁZEŇSKÝ TIP

KNIŽNÍ TIP

TAJEMNÉ 
STEZKY – CESTOU 

NECESTOU 
ZA TAJEMSTVÍM 

HRUBÉHO 
JESENÍKU

SBĚRATELÉ 
SI OD NÁS 

MOHOU ODVÉST 
PAMĚTNÍ MINCI
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NEJMLADŠÍ PRAMENÁŘ

NEJMENŠÍM HOSTŮM PŘIPRAVUJEME 
VESELEJŠÍ UBYTOVÁNÍ. POMÁHÁ 

NÁM AKADEMICKÁ MALÍŘKA

LÁZEŇSKÉ KLUZIŠTĚ
Lázeňské kluziště je tradiční zimní atrakcí, kterou u nás v Priessnitzových léčebných lázních můžete navští-
vit. Slavnostní otevření kluziště probíhá vždy na začátku prosince, provoz ukončujeme v polovině března. 

Nebylo tomu jinak ani v letošním roce, kdy jsme provoz zahájili v pátek 4. prosince a na bruslích nás navští-
vil Mikuláš s Andělem i s Čertem. Na děti čekalo opět mnoho soutěží a her a každý dostal nějakou dobrotu.

V dětském věku je opakovaná lázeňská péče velmi důležitá, protože brání v rozvoji chronického onemocnění 
v dospělosti. Je proto podstatné, aby se u nás děti všech věkových kategorií cítily jako doma. Pro jejich nej-

náročnější potřeby nabízíme ubytování ve třech specializovaných lázeňských domech. Jeden z nich se na 
konci prosince proměnil v jesenickou pohádkovou krajinu.

Martin Mlečka je dvanáctiletý kluk z jižní Moravy, který se svými rodiči jezdí každé léto do jesenických 
lázní. A právě zde si Martin našel na svůj věk neobvyklého koníčka, kterým se staly prameny, 

jejich hledání v krajině a sbírání informací o nich.

Provozní dobu i ceník na kluzišti jsme zachovali totožný s 
loňským rokem. Denně otvíráme ve 14 hodin a bruslící blok 
trvá vždy 90 minut. Pro ty, kteří nemají vlastní brusle, 
máme samozřejmě k dispozici brusle všech velikostí na 
zapůjčení. Kluziště mohou využívat také školní kolektivy i 
ostatní organizace, vždy však po předchozí telefonické 
domluvě.

Loňskou novinku, permanentky na kluziště, vám nabízíme 
i letos. Na ledě pravidelně pořádáme akce pro děti i dospělé. 
V této čerstvě odstartované sezóně se můžete těšit na 
pravidelné školičky bruslení, dovednostní hry pro děti, 
karnevaly, diskotéky na ledě, ale také na exhibiční utkání 
hokejistů. 

Mgr. Lenka Kurečková
vedoucí volnočasových aktivit

Počet dětských pacientů v Priessnitzových lázních stoupá výtvarnice se o prostory určené dětem zabývá dlouhodobě. 
od roku 2013. Léčit se k nám přijíždí především s ekzémy a Už v roce 2007 získala Cenu děkana FaVU VUT Doc. ak. 
dýchacími problémy. „V roce 2014 k nám přes zdravotní soch. Michala Gabriela za diplomovou práci 'Dětský 
pojišťovny přijelo na pobyt 1685 dětí, letos jich bylo bez koutek', v Javorníku v minulých letech realizovala výmalbu 
mála dva tisíce," konkretizuje Tomáš Rak, obchodní ředitel v mateřském centru Flek a herny v eko-centru Rychleby. 
společnosti. K těmto číslům je však třeba připočíst stovky Protože je dům určený těm nejmenším, často předškolním 
dětí, které přijíždí jako samoplátci nebo na ozdravné pobyty dětem, jsou použité i různé postavy zvířat. „Malba pracuje s 
organizované školami či samosprávami. „Není tedy divu, velkou členitostí prostoru a průhledy do jiných chodeb. 
že je pro nás důležité, aby se u nás děti cítily co nejlépe, jako Část obrazu je tak vidět přímo a část je překvapením, které 
ve svém domácím prostředí,“ doplňuje Rak. dítě objeví, až když vstoupí za rampu nebo do chodby. Od 

vchodu tak např. vidíte horskou krajinu a při pohledu 'za' se 
vám otevře pohled do světa a života v podzemí,“ pokračuje 
malířka. Malba barevně doplňuje a rozvíjí původně strohý a 
chladně působící interiér. Svět přírody je tvarově zjednodu-Během prosincové provozní přestávky tak svoji novou 
šen a geometricky stylizován, ale jen do té míry, aby se v podobu získala vstupní hala dětského lázeňského domu 
něm děti stále dobře orientovaly a aby je malba bavila. Wolker. „Vstupní prostor a hala je vymalována motivy z 

přírody a je volně inspirována krajinou Jeseníků,“ předsta-
vjvuje svou práci akademická malířka Zdeňka Řezbová-

Morávková.  Bez zajímavosti jistě není, že tato mladá 

VESELÝ A HRAVÝ VESTIBUL

„Poprvé jsme přijeli do Jeseníku v létě 2012, Martinovi 
bylo tehdy devět let,“ vzpomíná Martinova maminka 
Jindřiška. „To jsme ještě netušili, že tam nějaké prameny 
jsou. Jen nám naši známí, které jsme jeli do lázní navštívit, 
říkali, že to tam je hezké. Martin se na cestu připravoval, 
zjistil, že v okolí jsou prameny a rozhodl se je vyhledat. 
Připravil si sešit, do kterého si pak psal zápisky.“

Zápisník s informacemi o navštívených pramenech si 
Martin vede už čtvrtým rokem. K pramenům si začal brát 
také teploměr a stopky a zaznamenává si informace o 
průtoku a teplotě vody. Začíná se pouštět i do náročnějších 
měření. „U Teschnerova pramene jsem letos změřil i 
dusičnany, dusitany a tvrdost. Dusičnanů bylo 1 mg/l, 
dusitanů 0 mg/l a tvrdost 0 °N,“ uvádí Martin.

Po prvních návštěvách Jeseníku začal Martin vyhledávat 
vodní zdroje i doma na jižní Moravě a při dalších výletech s 
rodiči, například na Šumavě. Každý rok stihne navštívit 
velkou část pramenů na Studničním vrchu a občas vyráží i 
za těmi vzdálenějšími například v okolí Vápenné či Bělé. 
Údaje si Martin Mlečka přepisuje z deníku do přehledných 
excelových tabulek a má tak možnost porovnat rozdíl 

.eu. „S prvním zápisem jsme mu před třemi lety ještě s pramenům. A pramenům, těm našim lázeňským, i všem oproti například loňskému roku. Letošní suché a horké léto 
manželem pomáhali, od té doby už to dělá sám,“ říká ostatním, dostatek lidí, kteří se o ně budou zajímat a se výrazně podepsalo na snížené, v mnoha případech 
Martinova maminka. pečovat, a také hojné množství sněhu a deště od Matky nulové průtočnosti gräfenberských zřídel.

přírody.Martinovi tímto děkujeme za informování o jesenických Zápisy a fotky od mladého pramenáře najdete také v jgpramenech a přejeme mu mnoho zdaru při dalších cestách k Národním registru pramenů a studánek na www.estudanky-

MARTIN MĚŘÍ I OBSAH
 DUSIČNANŮ

29. 1. 
Karneval na ledě 

zábava pro malé i velké na kluzišti 
pod širým nebem

18. – 20. 3. 
Oslavy Světového dne vody 

v 1. vodoléčebném ústavu světa

25. ‒  28. 3. 
Lázeňské Velikonoce 

nejvýznamnější křesťanské svátky v lázních

30. 4. 
Pálení jesenických čarodějnic 

tradiční bujaré oslavy příchodu jara

5. 6. 
Den dětí v Priessnitzových léčebných lázních 

celodenní zábava, soutěže, koncerty

1. 6. ‒  31. 8. 
Lázeňské léto 2016 

dětské letní programy, soutěže, 
letní školičky

9. 9. 
Prázdniny nekončí 

a Den bezpečnosti a zdraví 
ukázky zásahů záchranných složek 

přímo v lázních

4. 10. 
Drakiáda 

podzimní zábava pro velké i malé

28. 10. 
Halloween 

lidový svátek se strašidelnými 
bytostmi v lázních

5. 12. Mikuláš na ledě 
mikulášská nadílka na lázeňském kluzišti

PŘIPRAVUJEME 
PRO DĚTI V ROCE 

2016

SKIPARK 
FILIPOVICE

AKCE

6. 2.

FAMILY PARTY 
pro všechny generace

20. 2.

OPEN CUP 
lyžařský závod pro všechny věkové kategorie, 

doprovodný program 

5. 3.

FILIPOVICKÉ SNĚHOBRANÍ 
dětské soutěže, Lukáš Hejlík, 

předváděcí vozy BMW, horské drinky, 

maso na grilu, testování lyží Elan s možností 

odkoupení za výhodné ceny 

JIŽNÍ SVAH

KDO JE 
ZDEŇKA ŘEZBOVÁ-MORÁVKOVÁ?

Zdeňka Řezbová-Morávková je mladá 
výtvarnice, která se do Rychlebských 

hor odstěhovala před šesti lety z Brna. 
Žije v malé osadě Zálesí nedaleko 

Javorníka se svým manželem a dvěma 
dětmi. Vystudovala Fakultu výtvarných 
umění VUT v Brně v ateliéru ak. malíře 
Vladimíra Merty. Už tehdy se zajímala o 

spojení umění, veřejného prostoru, 
přírody a ekologie. Proto se na fakultě 

specializovala právě na umění ve 
veřejném prostoru a na landart. U ak. 

sochaře Jana Ambrůze dokončila 
doktorské studium prací zaměřenou na 

ekologicky angažované umění. V 
současnosti je kurátorkou mini-
výstavního sakrálního prostoru 

„Kaplička v Zálesí“, o kterém se říká, že 
je nejmenší galerií na světě. Zdeňku 

také zaměstnává chod Tančírny v 
Račím údolí, kde je kulturním 

kreativcem. Rovněž je externí lektorkou 
Národní galerie v Praze, pro kterou 

připravila řadu letních a víkendových 
kurzů zaměřených na tradiční i 

současná média. 

Provozní doba:
Pondělí, Úterý:
14:00 – 15:30 16:00 – 17:30 18:00 – 19:30
20:00 – 21:30 hokejová družstva

Středa, Čtvrtek:
14:00 – 15:00 16:00 – 17:30
18:00 – 19:30hokejová družstva
20:00 – 21:30 možnost rezervace

Pátek, Sobota: 
14:00 – 15:30 16:00 – 17:30 18:00 – 19:30  20:00 – 21:30

Neděle
14:00 – 15:30 16:00 – 17:30 18:00 – 19:30
20:00 – 21:30 možnost rezervace

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

Návrh výmalby vestibulu dětského lázeňského domu Wolker. Zdroj: Zdenka Řezbová-Morávková

Zdroj: archiv Martina Mlečky

Na provozu umělého kluziště se finančně 
podílí město Jeseník. 
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OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚŠNOU

V lednu jste měli možnost sledovat přípravné 

zápasy české sledge hokejové reprezentace před dubnovým 

mistrovstvím světa v americkém Buffalu. Utkání skončilo 

remízou 6:6, objetím a kamarádským 

poplácáváním po ramenou.

Ze slavnostního předávání Cen Olomouckého kraje 

za přínos v oblasti kultury za rok 2014  jsme si  9. dubna 

odnesli za propagaci Priessnitzova odkazu moc krásné 

a příjemné ocenění – Cenu Olomouckého kraje za přínos 

v oblasti tradiční lidové kultury.

Na konci května byl Jeseník hrdým etapovým městem 

a Priessnitzovy lázně pyšným partnerem prestižního 

cyklistického Závodu míru, který je jedním z bodovaných 

závodů Světového poháru jezdců do 23 let.

Na mezinárodním veletrhu turistických možností 

v regionech REGIONTOUR 2015 jsme získali v soutěži 

Velká cena cestovního ruchu 3. místo v kategorii 

Nejlepší lázeňský a wellness balíček.

Před 23 lety v jihoamerickém Rio de Janeiru proběhla 

konference OSN o životním prostředí a rozvoji. 

Na tomto summitu byl ustanoven tzv. Světový den 

vody jako připomínka nepostradatelnosti vody pro život. 

Význam vody si připomínáme 22. března také u nás.

Která ze společenských událostí v lázních je každoročně 

jednou z nejočekávanějších? Přeci zahájení lázeňské sezony 

v polovině května! Vedle tradičního programu se šťastlivci 

mohli na Priessnitzovy lázně podívat z koše 

horkovzdušného balónu. 

Naše lázně jsou již téměř šedesát let hrdým hostitelem 

psychofarmakologické konference. Celonárodní 

setkání  specialistů na duševní poruchy v Jeseníku 

pořádá Česká neuropsychofarmakologická společnost 

a každoročně se ho účastní stovky odborníků.

Na konci února se Kongresový sál tradičně přeměňuje 

v taneční parket. Hudebním hostem 21. reprezentačního 

plesu Priessnitzových léčebných lázní a.s. a města Jeseníku 

byl Felix Slováček, tanečním Studio Vlastimila Hoška.

V květnu Olomoucký kraj navštívil prezident 

České republiky Miloš Zeman. V rámci svého poznávání 

severu kraje strávil společně s první dámou několik 

dní také u nás v lázních.

KONFERENCE OCENĚNÍ PLESY
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Od června si u nás můžete šálek kávy s domácím zákuskem 

dopřát ve znovuobnovené Vídeňské kavárně. Kromě svého 

oživení po téměř dvou desítkách let strádání se může 

chlubit i netradiční funkcí. Praktické zkušenosti v oboru 

zde získávají budoucí servírky, pekaři i cukráři.

Už potřetí jsme v září uskutečnili charitativní akci 

„Pomáhejme,  když můžeme“ v rámci preventivně 

bezpečností akce, kterou pravidelně pořádáme společně 

s Policií České republiky. Letos sbírka podpořila 

roční Verunku s nemocí motýlích křídel. 

Legendární dánská stavebnice baví malé i velké po celém 

světě více jak šedesát let. My jsme  

 její muzeum, první na Moravě a ve Slezsku. 

Zároveň se můžeme chlubit unikátním LEGO 

modelem Sanatoria Priessnitz.

16. října 

otevřeli 

Zbrusu nový vzhled v květnu získal Slovanský pramen, 

který je nejnavštěvovanějším přírodním zdrojem pitné 

vody v lázních. Nové podoby se pramen dočkal díky 

spolupráci Priessnitzových léčebných lázní, Lesů ČR 

a německého spolku Deutscher Naturheilbund.

Tradiční přehlídkou práce složek Integrovaného 

záchranného systému je zářijový Den bezpečnosti 

a zdraví, na kterém se prezentují hasiči, policisté, horští 

záchranáři, zdravotníci, celníci i jejich 

čtyřnozí pomocníci.

Voda, pohyb, čerstvý vzduch, strava a pitný režim, 

harmonie těla a ducha – pět principů, které byly základem 

Priessnitzovy terapie a které jsou zde stále. Lze je shrnout 

do tří slov: Návrat člověka k přírodě.

Pro děti během celého roku připravujeme zábavný 

program plný soutěží a her: Mikuláše na ledě, pálení 

jesenických čarodějnic, Halloween, Den bezpečnosti. 

A samozřejmě i u nás slavíme první červnový 

den svátek všech dětí.

K lázeňskému životu vždy patřil bohatý kulturní 

program. Mezi ta nejoblíbenější vystoupení patřily a patří 

promenádní koncerty. Během hlavní sezony jich u nás 

můžete zažít nepočítaně, třeba před 

hudebním altánkem z roku 1860.

Maskot dětského lázeňského programu Veselé lázně letos 

dostal i podobu velké „živé postavičky.“ Kapka Čeněk 

a Kapka Sofinka, pojmenované podle zakladatele

 lázní Vincenze a jeho ženy Sofie, děti vítají na začátku 

pobytů a provází je na vybraných akcích.

LÁZEŇSKOU SEZÓNOU 2015

REKONSTRUKCE CHARITA AKCE
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JAKO JEDINÉ LÁZNĚ VE STŘEDNÍ 
EVROPĚ LÉČÍME ARTETERAPIÍ

LUPÉNKA SE VYLÉČIT NEDÁ, ZMÍRNIT 
VŠAK ANO! TŘEBA U NÁS V JESENÍKU

Výtvarné techniky v léčebně rehabilitačním procesu využíváme od roku 2003. Jsme tak jediné lázně 
ve střední Evropě, které výtvarný projev svých pacientů vnímají jako nedílnou součást komplexní léčby. 

Arteterapii nadto pozitivně kvitují i samotní pacienti. V naprosté většině případů 
si totiž výsledky léčby ve formě osobitých výrobků odváží domů.

Projevy lupénky nejsou pouze nepříjemnou vadou na kráse. Obvykle je totiž provází i nepříjemné svědění, 
pálení a bolest při pohybu. Onemocnění je to na celý život, příznaky se však dají výrazně zmírnit. Jednou z 

možností je léčebný pobyt v lázních. Mezi lázně, které se zabývají léčbou kožních problémů, 
patří Priessnitzovy léčebné lázně. A lupénka není výjimkou.

NAŠE  WELLNESS 
NOVINKY

MASÁŽ S LNĚNÝM OLEJEM 
A ČÁSTEČNÁ MASÁŽ 
S LNĚNÝM OLEJEM 

OVESNÁ KOUPEL 
S LNĚNÝM 

OLEJEM

Olej lisovaný z lněných semen má výrazné zvláčňující a 
zjemňující účinky na pokožku. Podporuje regeneraci 
pokožky při projevech ekzému, lupénky a poškození kůže. 
Obsahuje velké množství nenasycených mastných kyselin, 
které pokožku chrání před volnými radikály, jež poškozují 
tkáň během zánětlivých stavů pleti. Naše masáže s lněným 
olejem vaši pokožku dokonale zvláční a zjemní. 

Koupel je vedle léčivých účinků lnu obohacena o výtažky 
ovsa setého. Oves je v péči o pokožku ceněn pro svůj 
významný obsah vitamínů skupiny B a zinek, které 
pokožku zklidňují. Oves také povzbuzuje tvorbu kolagenu, 
elastenu a podporu buněčné imunity. Díky těmto jedineč-
ným vlastnostem obou rostlin koupel blahodárně působí na 
ekzémy, lupénku i akné, zklidňuje svědění kůže. Je 
ideálním doplňkem péče pro atopiky a psoriatiky.

vj

Kompletní nabídka procedur na www.priessnitz.cz.

Tradiční rostlinou Jesenicka a symbol 
někdejší vyhlášené textilní výroby je len. 
V Priessnitzových léčebných lázních však 

začínáme využívat jeho vlastností hojivých a 
zkrášlujících. Novinkou letošního roku tak 
jsou na Gräfenberku masáže a koupele s 
lněným olejem. Vysoký obsah Omega-3 

kyselin, vitamínů E, F, jódu, zinku a dalších 
látek je nenahraditelný nejen ve výživě, ale 

také při regeneraci pokožky. 

NA GRÄFENBERK 
SE VRACÍ LEN

KRESBA, PŘÍBĚH, HUDBA 
I DIVADLO

DŮLEŽITÝ NENÍ JEN 
VÝSLEDEK

VÝTVARNÉ PROJEVY NÁS 
V ČEM JE JINÁ V ČEM LÉČBA UMĚNÍM PROVÁZÍ OD POČÁTKU
OD OSTATNÍCH POMÁHÁ?

TECHNIK?

Arteterapie využívá nejen procesu samotného vytváření 
výtvarných děl, ale pracuje také už s vytvořenými před-
měty. Může být individuální nebo skupinová. Pod artetera-
pií si nemusíme představit jen malování, kreslení, rukoděl-
né vytváření různých předmětů, ale také tvůrčí psaní 
příběhů, hudební projevy i divadelní vystoupení nebo jejich 
kombinaci. V Jeseníku využíváme výtvarných technik – 
malování, kresby, keramických dílen a ostatních rukoděl-
ných činností.

Průkopníci arteterapie byli vesměs většinou výtvarníci, jež 
prošli psychoterapií a hledali možnosti propojení výtvarné-
ho působení s psychoterapeutickými postupy a jejich Arteterapie rozhodně nezkoumá až konečný výsledek 
uplatnění v léčbě. výtvarného umění. Stejně důležité je i celé tvoření. To 
U nás se arteterapie využívala od 50. let v různých léčeb- znamená, že člověk o sobě může něco vypovědět už od 
ných a psychoterapeutických zařízeních jako součást chvíle, kdy vezme do ruky tužku, nebo štětec, či keramic-
psychoterapie. V 70. letech vznikla na půdě Psychoterape- kou hlínu. „Pro terapeuta je všímání si celého tvořivého 
utické společnosti ČLS J. E. Purkyně arteterapeutická procesu velmi důležité, dává mu nahlédnout do světa 
sekce. „V jesenických lázních arteterapii k léčbě cíleně klienta a umožňuje mu tak jeho světu lépe rozumět,“ říká 
využíváme od roku 2003,“ dodává Novotný. Novotný.

Člověk se vlastně výtvarně projevuje odpradávna, což 
Arteterapeutické postupy jsou nepostradatelným léčebným dokládají pravěké jeskynní malby, indiánské pouštní 
pomocníkem při sebepoznání a sebevyjádření, uvědomění, Arteterapie se na rozdíl od jiných forem terapie liší v tom, obrazce či africké masky, ale třeba i graffiti dneška. Pomocí 
osobnostním růstu, aktivizaci, změně stereotypů. Podporují že nestaví pouze na verbálním sdělení, ale využívá výtvarné tvorby vyjadřujeme svůj vztah k okolnímu 
mentální vývoj a tvořivost v rámci harmonizace osobnosti. výtvarného umění jako hlavního prostředku poznání a prostředí.
Pomáhají zmírnit úzkosti, řešit problémy a zpracovávat ovlivňování psychiky, vztahů nebo samotné poruchy.  Z historického hlediska je arteterapie poměrně mladou 
konflikty. Pozitivně ovlivňují zvládání emocí a obranné Primář dále vysvětluje: „Arteterapie je tak postupem disciplínou. „Jejím předstupněm bylo zkoumání výtvarné 
mechanismy proti negativním vnějším vlivům.léčebným. Výborně však funguje také jako prevence, jako produkce duševně nemocných, za účelem upřesnění 

odpočinková tvůrčí činnost, jejíž pomocí lze dosahovat diagnózy. Jako terapeutická metoda se arteterapie začala 
vjvnitřní relaxace, podporuje emoční vývoj, zbavuje cíleně využívat ve 30. až 40. letech 20. století v návaznosti 

intrapsychických tenzí, proměňuje hodnotovou sféru na rozvoj psychoanalýzy a dalších psychoterapeutických 
životních potřeb.“směrů,“ vysvětluje primář lázní MUDr. Jaroslav Novotný. 

zábalem. U psoriatické artritidy a komorbidit naši specialis-
té doporučují fyzikální a rehabilitační procedury, elektro-
léčbu, magnetoterapii, termoterapii a v neposlední řadě 
také psychoterapii.

Na základě novelizovaného zákona o veřejném zdravotním 
pojištění z ledna 2015, jehož součástí je novelizovaný 
Indikační seznam pro lázeňskou péči, je délka léčby pro 
psoriázu nastavena na 28 dnů. Existuje samozřejmě také 
možnost prodloužení léčby, u těžších forem až na max. 6 
týdnů. Opakování komplexní lázeňské léčby hrazené z 
veřejného zdravotního pojištění je možné jedenkrát v 
kalendářním roce.

Za specialisty na dermatologické problémy byly v Jesení- nejvíce využívaná skupina léčiv, ale také dehtové preparáty 
prim. MUDr. Jaroslav Novotný

kách primárně považovány Lázně Dolní Lipová. Lázně s s ichtamolem, magnéziová sůl apod. Rohovatění a 
vedoucí lékař PLL a.s.

léčbou skončily po 184 letech provozu v říjnu 2013. Jejich diferenciaci kůže účinně zabraňují rovněž přírodní i 
primát v léčbě kožních problémů, včetně dolnolipovských syntetické látky, jejichž účinek je podobný vitamínům A a 
zkušených odborníků, převzaly naše jesenické lázně na D. K tzv. minutové léčbě se využívá syntetický dehtový 
Gräfenberku. derivát cignolin. 

Klinicky se lupénka na kůži projevuje tvorbou červených 
plastických, ostře ohraničených ložisek s nánosem V případě, že výsledky lokální léčby jsou nedostačující, 
poměrně snadno odlučitelných stříbrných šupin. Podle nastupuje tzv. fototerapie. Při této léčbě se využívá 
závažnosti a rozsahu projevů dělíme psoriázu na lehkou, ultrafialové záření buď samostatně, nebo v kombinaci s 
středně těžkou a těžkou formu. Zhruba 80 % nemocných jinými léčivy. Vystavení kůže ultrafialovému (UV) záření 
trpí lupénkou v oblasti kolen, loktů, na zádech v kříži a ve slunečnímu nebo z umělého zdroje totiž spouští biologický 
vlasech. Často se objevují také varianty inverzní, nehtová a proces, který zabíjí T-lymfocyty. To zpomaluje hromadění 
erytrodermická. Méně častými a závažnějšími formami kožních buněk a zmírňuje zánět.
onemocnění jsou generalizovaná pustulózní, palmoplantár-
ní a tzv. psoriasis artropathica.

Psoriáza je zatím nevyléčitelné onemocnění. Současná Při středně těžkých a těžkých formách psoriázy je nutné 
moderní medicína však umí její projevy výrazně utlumit. nastoupit celkovou terapii. Nejčastěji používanými léky 
Mezi účinné léčebné postupy patří lokální i celkové terapie, jsou Metotrexát, Cyklosporin A, Acitretin a také nejmoder-
fototerapie, nedílnou součástí je také thalassoterapie, nější, nejvíce cíleně působící terapie biologickými 
balneoterapie a psychoterapie. preparáty.

Důležitým pilířem léčby je každodenní citlivá péče o 
pokožku, která by neměla polevit ani v případě zklidnění Balneoterapie psoriázy v Priessnitzových léčebných 
stavu pokožky. Patří sem pravidelné používání emoliencií lázních je jedinečným léčebným nástrojem sestávajícím 
(zvláčňující, změkčující, promašťující krémy a masti), především z přísadových léčebných koupelí v kombinaci s 
které obsahují látky k odšupení a změkčení kůže. Mezi tyto fototerapií a lokální terapií, která je doplněna v případě 
látky patří kyselina salicylová, močovina, kyselina mléčná potřeby o další procedury. Přísadové léčebné koupele 
či glykolová. Zánět zmírňuje a tlumí tzv. kortikosteroidy, aplikujeme téměř denně 5-6x týdně společně se suchým 

DO LÁZNÍ AŽ NA 
ŠEST TÝDNŮ

TERAPIE ZALOŽENÁ NA JAK SE LUPÉNKA PROJEVUJE
PŮSOBENÍ SVĚTLA

LÉČBA TĚŽŠÍCH FOREM 
LZE LUPÉNKU ÚČINNĚ LÉČIT? PSORIÁZY

V JESENÍKU PROMAZÁVÁNÍ POKOŽKY 
SÁZÍME NA ÚČINNOU JE VELMI DŮLEŽITÉ

BALNEOTERAPII

Více se o léčebných i wellness pobytech dozvíte na 
www.priessnitz.cz.

CO JE ARTETERAPIE?

CO JE PSORIASIS 
VULGARIS

Arteterapie je podle České 
arteterapeutické asociace definována 

jako léčebný postup, který využívá 
výtvarného projevu jako hlavního 

prostředku poznání a ovlivnění lidské 
psychiky a mezilidských vztahů. Někdy 

bývá přiřazována k psychoterapii a jejím 
jednotlivým směrům, jindy je 

charakterizována jako svébytný obor. 
Obvykle se rozlišují dva základní 

proudy, a to terapie uměním, v níž se 
klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí 
činnosti samotné a artpsychoterapie, 

kde výtvory a prožitky z procesu 
tvorby jsou dále psychoterapeuticky 

zpracovávány.

Lupénka neboli psoriáza patří mezi 
nejčastější kožní onemocnění s 

typickými klinickými projevy a výrazným 
dopadem na kvalitu života nemocných. 

Dnes jí trpí zhruba 2 – 3 % 
středoevropské populace, v České 
republice se jedná o 200 – 300 tisíc 

obyvatel.  Nejvyšší výskyt onemocnění 
se objevuje u lidí mezi 18. a 25. rokem a 

mezi 45. až 50. rokem. Lupénka je 
především dědičným onemocněním. U 
60 procent pacientů tato choroba je či 

byla zaznamenána i u někoho dalšího z 
rodiny. Nejde o infekční onemocnění. 
Charakteristickými rysy psoriázy je 
nedokonalé a až sedmkrát rychlejší 

vyzrávaní kožních buněk a patologická 
tvorba kožních cév.

Zajímavostí je, že lupénkou jsou 
především postiženi běloši, například u 

Eskymáků a Indiánů se vůbec 
nevyskytuje. Známá byla už ve 

starověku, u Egypťanů, její průběh 
popsal starořecký lékař Hippokrates. 

OSLAVY 
SVĚTOVÉHO 
DNE VODY

v 1. vodoléčebném 

ústavu světa 

 18. – 20. března 
2016
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INSPIRACE PRO NEVĚSTY: MLADÍ CUKRÁŘI 
SE BUDOU PŘEDHÁNĚT VE VÝROBĚ 

SVATEBNÍCH DORTŮ

STOLETÝ ZIMNÍ POZDRAV Z GRÄFENBERKU

Mladí cukráři budou v lednu už podvanácté bojovat O Priessnitzův dortík. Kromě českých studentů se juni-
orského cukrářského klání zúčastní také soutěžící z Polska a Německa. Jejich úkolem bude předvést své 
nejlepší dovednosti sladkého řemesla, včetně vytvoření nekrásnějšího a nejchutnějšího svatebního dortu.

Soutěž, která se stala pro Jeseník tradicí, každoročně 
organizuje Střední odborná škola gastronomie a farmářství 
Jeseník. Do lázeňského Kongresového sálu se sjíždí 
nejlepší cukrářští učni Moravy, Slezska a Čech, své umění 
ovšem na soutěži prezentují i junioři z Polska. Účast na 
soutěži není nikterak jednoduchá. Soutěžící musí absolvo-
vat tři disciplíny: výrobu slavnostního dortu, zdobení 
perníku a výzdobu modelovaného pišingrového základu.

První soutěžní kategorií je výroba slavnostního dortu o 
celkové hmotnosti do 5 kilogramů. Pro letošní ročník 
soutěže organizátoři zvolili téma 'Svatba'. Svůj svatební 
dort včetně malého degustačního dortu si účastníci 
přivezou hotový a ve vyhrazeném prostoru jej nainstalují k 
prezentaci a hodnocení odbornou porotou.

Už přímo před zraky diváků a porotců bude probíhat 
zdobení perníku glazurou. Učni svůj um budou muset 
předvést během šedesáti minut. Jaký perník pokryjí 
cukrovou krajkou, se dozví až těsně před zahájením 
soutěže, takže v této disciplíně opravdu záleží na jejich 

vytvářeli čokoládovou mašli, nyní budou potahovat a 
pohotovosti, zručnosti, fantazii a kreativitě. 

následně finálně dohotovovat velký modelovaný výrobek s 
pišingrovou náplní. Odborná porota složená z certifikova-
ných komisařů Asociace kuchařů a cukrářů ČR bude i 
tentokrát pracovat a hodnotit pod vedením členky předsta-
venstva AKC ČR paní Pavlíny Berzsiové. Jako vždycky 

Letos organizátoři třetí tradiční disciplínu změnili. Oproti budou hodnotitelé vedle módních trendů sledovat chuť 
minulým letům, kdy soutěžící před zraky návštěvníků výrobků, použití kvalitních surovin a poctivou cukrářskou 

práci.

FANTAZII SE MEZE 
NEKLADOU

ZDOBENÍ PERNÍKU JE KUMŠT

SOUTĚŽÍCÍ ČEKÁ TAKÉ 
NOVINKA

OBJEVÍ SE I CUKRÁŘSKÝ 
MISTR SVĚTA

vat odborný seminář pod vedením Mieczyslawa Choj-
nowského a zároveň získají volné vstupenky pro kolektiv 
žáků a pedagogů na cukrářský veletrh SWEET EXPO 
WARSZAWA, který se koná 24. února 2016.

Dvanáctý ročník soutěže O Priessnitzův dortík proběhne v 
Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní ve 
středu 20. ledna 2016. Slavnostní zahájení za účasti 
představitelů Olomouckého kraje, který převzal nad 
soutěží záštitu, proběhne v 10 hodin. Soutěž je stejně jako v 
minulých ročnících pořádána Střední školou gastronomie a 
farmářství v Jeseníku pod odbornou záštitou Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR ve spolupráci s Priessnitzovými „Díky navázání spolupráce s novým partnerem, který je 
léčebnými lázněmi a.s., společnostmi IREKS, CESK a součástí koncernu BUNGE, můžeme přislíbit zajímavý 
Podnikatelským svazem pekařů a cukrářů v České doprovodný odborný program, o který se postarají 
republice. juniorský mistr Polska z roku 2014 Michal Kumar a 

cukrářský mistr světa z roku 2001 Mieczyslaw Choj-
Luděk Ungermannnowski, který bude současně i členem odborné poroty,“ těší 

vedoucí učitel odborného výcviku se Silvie Pernicová, ředitelka pořadatelské školy. 
a hlavní organizátor soutěže

Obrovskou motivací pro soutěžící žáky i jejich trenéry bude 
jistě i cena pro vítěze. Ti nejlepší totiž budou moci absolvo-

PRAVIDELNĚ

AKCE

12. 2. 1. 6. ‒ 31. 8. 
Ples Hotelové školy Vincenze Priessnitze Lázeňské léto 2016

a Priessnitzových léčebných lázní a.s.  (letní kino, promenádní koncerty, lázeňské toulky)Taneční večery
úterý, pátek, sobota 19:30 – 22:30 3. 6.  ‒  5. 6. 

27. 2. 
Závod míru 2016Koncerty ZUŠ XXII. reprezentační ples města Jeseníku 

5. 6.pondělí, pátek a Priessnitzových léčebných lázní a.s.
Den dětí v Priessnitzových léčebných lázníchPromenádní koncerty 18. ‒  20. 3. 3. 9. každou neděli červenec a srpen Oslavy Světového dne vody Prázdniny nekončí

Přednášky v 1. vodoléčebném ústavu světa
9. – 11. 9. 

25. ‒  28. 3. 14. ročník PRIESSNITZ CUP 2016
Lázeňské Velikonoce 3. – 9. 10.

6. ‒ 10. 1.
Týden Vincenze Priessnitze30. 4.58. česko-slovenská 

Pálení jesenických čarodějnic 7. – 9. 10.psychofarmakologická  konference
Konference Vincenze Priessnitze13. – 15. 5. 13. 1. 

28. 10.Zahájení 169. lázeňské sezonyO Priessnitzův dortík 2016
Halloween

29. 1. 21. 5. 
5. 12.

Karneval na ledě Mistrovství Evropy v orientačním běhu 2016 
Mikuláš na ledě

Nejlépe naskenované nám fotografie posílejte na e-
mailovou adresu soutez@priessnitz.cz.  Můžete je posílat i 
poštou na adresu Obchodní oddělení, Priessnitzovy léčebné 
lázně a.s., Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník. Originály 
fotografií zaslané poštou však nebudeme vracet. Velice nás 
potěší, když také připojíte pár řádků o lidech na snímcích, 
alespoň přibližně dobu, kdy Gräfenberk navštívili, 
popřípadě při jaké příležitosti či zajímavých okolnostech. 
Nezapomeňte uvést ani kontakt na vás. 

Pro ty nejzajímavější příspěvky máme připraven malý 
dárek z Priessnitz Boutigue a všichni zúčastnění budou 
zařazeni do slosování o lázeňský pobyt.

vj

V pátek 4. prosince k nám doputoval dopis od pana 
Radomíra. Je ročník 1924 a v Jeseníku sloužil na vojně v 
roce 1947. K dopisu připojil několik fotek se svými dvěma 
kamarády.  DĚKUJEME za ně!

„Jmenuji se Radomír Skokan a bydlím ve Lhotě Štědrákové 
okr. Šumperk. Jsem ročník 1924 a na vojně jsem sloužil v 
roce 1947 v Jeseníku. Ve volném čase jsme tři kamarádi 
chodili na Gräfenberk na procházky a do kina. Jednou jsme 
udělali fotky v zimě. Na zadní straně lázní měli nějaké 
lešení a přes něj tekla voda, která zmrzla na rampouchy. 
Jestli Vám to k něčemu bude, nevím. Já už je nepotřebuji. 
Se srdečným pozdravem Radomír Skokan“

Víte, že má v Jeseníku tradici sáňkování? Hugo Scholz, 
jeden z Priessnitzových životopisců, takový veselý 
sáňkařský den ve své knize popsal takto: „Klapot cepů a 
zvonky koňského spřežení nebyly v zimě pouze jedinými 
zvuky v té tiché oblasti Gräfenberku. Bylo také slyšet 
hlasitá volání a radostný smích. Na stráních bylo vidět 
stopy po saních. Zdálky to vypadalo tak, jakoby zde rejdila 
kupa dětí. Byli to starší lidé, muži a ženy, lázeňští hosté, 
kteří se opět stali dětmi. Otylí páni táhli udýchaně své sáně 
nahoru, se smíchem se při sjezdu převraceli a váleli ve 
sněhu. 'Pane ministře, lépe řídit! Právě Vy byste to měl 
přece umět! 'Avšak, sněhová lázeň mezi tím, to také není 
špatné.' 'Ne, ten doktor říká, že je to smrt, voda je život.' 
'Avšak, tu já budu dlouho žít. Jak mi z čela teče! ' 'Odpoled-
ne snad přijde příkaz, nastoupit k odhazování sněhu. '… 
'Milostivá, já bych Vám rád ty sáně vytáhnul nahoru, byl 
jsem vždy kavalír, ale …' 'Ne, nepřipravte mne o tu kúru. Já 
sama se chci zapotit. ' Tak létala zvolání na sáňkařské dráze 
sem a tam. Když při večerním stmívání zahalila horu 
mračna sněhu, vlekli se ti lázeňští hosté zpět do svých 
ubytoven.“  
Popsaným zimním kratochvílím se lázeňští hosté podle 
dochovaných zpráv oddávali ještě na přelomu 19. a 20. 
století. Sáňkovali od Jelení koupele na Studničním vrchu až 
do lázní. V 50. letech minulého století pak dokonce na 
protějším Křížovém vrchu vznikla závodní sáňkařská 
dráha, na které se jezdily kvalifikační závody až s 200 
závodníky a 3 000 diváky. 

vj

MUDr. Oldřich Grünner DrSc., psychiatr a neurolog byl 
významným jesenickým lékařem a primářem Priessnitzo-
vých léčebných lázní. Několik let vedl lázeňskou pobočku 
Výzkumného ústavu balneologického, kde sám vykonával 
také rozsáhlou výzkumnou činnost. Mezi jiným se věnoval 
tzv. Kirlianově elektrografii, tj. výbojům vysokého napětí z 
ruky na fotografickou vrstvu. Metodu používal jako 
doplněk diagnostiky. Studoval také tzv. Szondiho analýzu 
osudu, zkoumal zevní energetické vlivy na lidské tělo a 
psychiku. Na základě využití elektrických a magnetických 
polí léčil nespavost, bolesti a nervová onemocnění. 
Publikoval řadu prací v českých a zahraničních vědeckých 
časopisech. Své vědecké poznatky jezdíval často prezento-
vat do Francie. V roce 1997 vydal knihu Graefenberg byl 
prvý, rok poté knihu Graefenberg ve víru změn. V posled-
ních letech své myšlenky zveřejňoval také na svém blogu. 
MUDr. Oldřich Grünner, Csc. zemřel 12. listopadu 2015 ve 
věku 91 let.

vj

V minulém čísle Lázeňských pramenů jsme 
vás vyzvali k pátrání po starých vzpomín-
kách na chvíle prožité v Priessnitzových 

léčebných lázních. Z každé zaslané vzpomín-
ky na nás dýchá tehdejší atmosféra lázní, na 

níž se rozvíjí příběh zachycených postav. 
Tyto fotografie jsou nenahraditelným dokla-
dem lázeňského života. Proto jsme se rozhod-
li soutěž prodloužit. Posílejte nám objevené 

poklady dál, až do konce března!

OBJEVUJTE 
POKLADY 
VE VAŠICH 
STARÝCH 

FOTOALBECH! 
SOUTĚŽ 

POKRAČUJE!

ZEMŘEL 
MUDR. OLDŘICH 
GRÜNNER DRSC.

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 
HVĚZDNOU SEZONU

Úsměvy na dětských tvářích, spokojenost v obličejích dospěláků, to je odměna za každoročně pořádané akce 
v našich lázních. Ani letos tomu nebude jinak. Už nyní vám přinášíme seznam významných akcí.

Těšíme se na vás na kulturních, dětských a sportovních akcích v příštím roce.

Zdroj: SOkA Jeseník
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NOVÝ
E-SHOP

PRODUKTY

připravujeme od ledna 2016

DÁRKOVÉ 
POUKAZY

SUVENÝRY

www.priessnitz.czwww.priessnitz.cz
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DVOJITÝ ÚSPĚCH JESENÍKŮ V PRESTIŽNÍ 
SOUTĚŽI EDEN A DESTINACZE!

JESENÍKY PASS PŘICHÁZÍ NA ZIMU 
S NOVINKOU, SPECIÁLNÍ EDICÍ 

PRO BĚŽKAŘE

Významný úspěch slaví nejvyšší moravské hory. Vládní agentura CzechTourism udělila Jeseníkům nej-
prestižnější ocenění v oblasti cestovního ruchu hned ve dvou kategoriích.

Více než stovku slev, bonusů a netradičních zážitků přináší na aktuální zimní sezónu zážitková karta 
Jeseníky Pass. Návštěvníci jesenických hor si mohou nově pořídit také speciální kartu Jeseníky Pass Line, 

která je určena vyznavačům bílé stopy.

Jeseníky si získávají u filmařů stále lepší pověst.  Důkazem je mimo jiné listopadová návštěva regionu 
lokačními manažery, producenty a zástupci Czech Film Commission – národní filmové kanceláře, která 

v zahraničí propaguje Českou republiku jako atraktivní místo pro natáčení.

60 000 HLASŮ

EXCELENTNÍ DESTINACE

Sdružení získalo cenu za iniciativu Ochutnejte Jeseníky, 
která trvá od roku 2012 a má za úkol rozvíjet regionální 
gastronomii a propagovat ji návštěvníkům Jeseníků. Do CzechTourism pořádala soutěž DestinaCZe již třetím 
iniciativy se každoročně zapojují desítky provozovatelů a o rokem. O titulu nejlepší tuzemské turistické atraktivity 
její popularitě vypovídá například také Velká cena cestov-rozhodovala veřejnost prostřednictvím webových stránek 
ního ruchu z roku 2013.www.destinacze2015.cz, a to v pěti kategoriích. Sečteno 

bylo nakonec dohromady šedesát tisíc hlasů a vítěze 
„Místní restaurace a hotely, které se do našeho projektu jednotlivých kategorií pořadatelé slavnostně vyhlásili na 
zapojily, využívají v kuchyních místní produkty od Fóru cestovního ruchu v Plzni ve čtvrtek 12. listopadu.
regionálních producentů a při vaření vycházejí z tradičních V kategorii EDEN, jejímž tématem byl cestovní ruch a 
slezských receptů. K tomu dbají na kvalitu a sounáležitost s lokální gastronomie, vyhrály u odborné poroty Jeseníky s 
Jeseníky. Pracujeme s nimi formou osvěty a motivace, produktem Ochutnejte Jeseníky. Ve stejné kategorii pak 
odborné garance a propagace. Hodnotící komise ocenila skončily v hlasování veřejnosti druhé těsně za Broumov-
především promyšlený koncept projektu a komplexní skem. 
přístup k rozvoji cestovního ruchu ze strany destinačního 
managementu J-SCR,“ dodala Závěšická.

Vyhlášení výsledků soutěže DestinaCZe rozradostnělo „EDEN je zkratkou pro prestižní soutěž Evropské komise o 
Jeseníky také v případě kategorie Trendy novinky 2015, excelentní turistickou destinaci. To, že jsme vyhráli tuto 
kterou vyhrál Relax & sport resort Dolní Morava. Nejkrás-evropskou kategorii u odborné poroty, je asi největším 
nější české hory tak bodovaly ve dvou z pěti kategorií!dosavadním oceněním naší práce,“ neskrývá radost Andrea 

Závěšická, ředitelka Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu. 
Lenka Dusová„Jeseníky jsou tak mezi 20 nejlepšími destinacemi celé 

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchuEvropy!“ dodává.  

I LOVE JeseníSKI

JESENÍKY PASS LINE

„Pro běžkaře chystáme na nadcházející zimní sezónu ještě 
jednu iniciativu. Chceme jim nabídnout možnost přispět na 
údržbu běžkařských tras v rámci peněžní sbírky I love 
JeseníSKI,“ dodala Závěšická.

Standardní karta Jeseníky Pass i novinková běžkařská 
„Line“ přináší návštěvníkům hor celou řadu benefitů. 
Držitelé karty mohou využívat výhod od poskytovatelů 
toho nejlepšího, co Jeseníky v oblasti služeb nabízejí.
Veškeré podrobné informace ke kartě, seznam akceptač-
ních a distribučních míst i přehled poskytovaných benefitů 
najdou zájemci na webových stránkách JesenikyPass.cz. 
Zde si mohou kartu také online objednat. Pro jednotlivce 
stojí 99 korun na sezónu, rodinná karta přijde na 199 korun. 
Zdarma pak kartu získají ubytovaní hosté v některých 
hotelech, penzionech a lázních v rámci „ubytovacích 
balíčků“.

Jeseníky Pass nabízí držitelům také novou, v Česku 
unikátní službu. Pokud se majitel karty rozhodne sdílet 
svou aktuální polohu při otevření webových stránek 
JesenikyPass.cz, okamžitě se dozví, kde nejblíže najde 
partnery zapojené do tohoto systému.
Zážitková karta začala sloužit návštěvníkům Jeseníků 
poprvé letos v červnu. Do pilotní letní sezóny se zapojilo 
osmdesát subjektů po celých horách. „Během pilotní 
sezóny si kartu pořídilo něco málo přes pět set turistů,“ proto jsme se rozhodli připravit speciální edici Jeseníky 
dodala za provozovatele Andrea Závěšická. Pass Line, jejíž nabídka je zaměřena speciálně na příznivce 

běžeckého lyžování,“ uvedla Andrea Závěšická, ředitelka „Naše Sdružení zajišťuje ve spolupráci s místními partnery 
Lenka Dusová,Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, které Jeseníky Pass údržbu běžkařských tras o celkové délce 400 kilometrů. 

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchuprovozuje.Díky tomu jsou Jeseníky vyhledávaným cílem běžkařů, a 

„Lokační manažeři i producenti byli z Jeseníků opravdu 
nadšení, takže jsme se hned domluvili na další návštěvě, 
která bude zaměřena na přírodu Jeseníků a na zaniklé obce 
v bývalých Sudetech,“ dodala manažerka Jeseníky Film 
Office.

„Každoročně pořádáme pro české filmaře aspoň jednu nebo 
dvě takovéto location tour, tj. výpravy za méně známými, 
ale o to zajímavějšími lokacemi v regionech,“ uvedla 
Ludmila Claussová, vedoucí Czech Film Commission. „Ve 
spolupráci s regiony tak nabízíme příležitost lokačním 
manažerům, filmovým architektům, producentům, 
režisérům, scénáristům a dalším filmovým profesionálům, 
kteří neustále hledají nejen zajímavé lokace, ale také jejich 
příběhy,“ dodala.

Že přesně tento cíl návštěva Jeseníků splnila, nadšeně 
potvrdila i jedna z účastnic location tour, výkonná produ-
centka Pavlína Žipková ze společnosti Bionaut Films: 
„Děkuji za představení krásného a podnětného kraje. 
Povědomí o tom, že v něm žijí lidé filmovému byznysu 
naklonění, zkrátka a dobře film friendly, je půl úspěchu.“ 
Nejen podle ní, ale i dle vyjádření ostatních zúčastněných, 
leží v Jeseníkách skryta také řada zajímavých námětů. Po nejvyšších moravských horách provázeli návštěvu Sobotíně či zámek v Bludově, po kterém nás doprovázela 
„Příběh třeba z dob čarodějnických procesů, osud Alžběty z zástupci Jeseníky Film Office, regionální filmové kancelá- osobně paní hraběnka Mornstein Zierotin,“ popisuje 
Velkých Losin nebo příběh spjatý a zasazený do elektrárny ře, která během uplynulého roku pomohla na svět filmům dvoudenní trip manažerka Jeseníky Film Office Lenka 
Dlouhé Stráně, to by určitě stálo za zfilmování. Lokace by Krásno nebo Díra u Hanušovic a loni také získala prestižní Dusová.
hrály takovou roli, že by byl příběh nepřenositelný do cenu Film Friendly Region za nejvstřícnější region vůči 

Filmaři a zástupci Czech Film Commission nemohli při jiného prostředí a z většiny by se musel točit právě tam, kde filmařům.
brouzdání po Jeseníkách samozřejmě vynechat PVE se odehrává. Přesně to by si Jeseníky zasloužily,“ míní 

„Za dva dny jsme navštívili spoustu míst, památek a Dlouhé Stráně nebo světoznámou likérku v Domašově a na Žipková.
objektů. Například Ruční papírnu ve Velkých Losinách, závěr si prošli také město Šumperk, jehož architektura je 
tamní renesanční zámek, dále kostel a hrobku Kleinů v podle Lenky Dusové doslova nadchla. Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

Reprezentační ples s pořadovým číslem dvaadvacet opět 
slibuje okouzlující atmosféru, rytmy nejoblíbenějších 
tanců, zajímavé hosty i tombolu o zajímavé ceny. Slavnost-
ním večerem bude provázet ambasadorka našich lázní 
Gabriela Partyšová. Jako exkluzivního hudebního hosta 
jsme získali Optimistku Olgu Lounovou.  Hudební 
doprovod přijede z východních Čech, osvědčená kapela 
RELAX Band pod vedením Jana Drejsla. Slavnostního 
zahájení se ujme mistrovský taneční pár Tereza Matulová a 
Adam Chytil. Tak už nyní si nachystejte taneční střevíčky a 
nezapomeňte si poznačit sobotu 27. února od 19.30 do 
svých kulturních kalendářů. 

František Surmík
referent kultury

PROČ VLASTNĚ PLESÁME?

Historie plesů je spojena s dějinami tance jako takového. 
Ten postupně přešel od obřadních pohybů, vyjadřujících 
zážitky i prožitky člověka, k tanci doprovázenému hudbou 
a postupem času nabyl značného společenského významu. 
Kolébkou plesů je renesanční Francie, odkud se rozšířily po 
celém kontinentu. Zpočátku byly bály výsadou šlechty, v 
19. století se staly společenským rozptýlením rovněž 
měšťanů. U nás se první bály objevily v polovině 18. století. 
Podporovaly první národní hnutí, typické byly vlastenec-
kou produkcí a češtinou, která tehdy jazykem společen-
ských setkání zrovna nebyla. Prvním českým tancem byla 
česká beseda poprvé zatančená v roce 1864 na Žofíně. 
Později ve východních Čechách vznikla polka, zpočátku 
nepříliš oblíbený valčík světlo světa spatřil už dříve, kolem 
roku 1814. Tradice pořádání plesů a bálů v Čechách je 
neodmyslitelně spojena se spisovatelem, dramatikem a 
zejména horlivým vlastencem Josefem Kajetánem Tylem, 
který se stal jejich nadšeným organizátorem.

vj

27. 2. 2016

Po nejoblíbenějších svátcích roku a sil-
vestrovském veselí už nám klepe na dveře 
doba pro milovníky tance a společenské 

zábavy. Z mužů se stávají galantní gentlema-
ni, z žen hýčkané krásky v noblesních 

róbách. I u nás se blíží vrchol jesenické 
společenské sezony. Reprezentační ples 
Priessnitzových léčebných lázní a města 

Jeseníku proběhne 27. února 
v Kongresovém sále.

EXKLUZIVNÍM 
HOSTEM 

LÁZEŇSKÉHO 
PLESU BUDE 

OLGA LOUNOVÁ

AKCEPTUJEME A VYDÁVÁME

V PRIESSNITZOVÝCH 

LÉČEBNÝCH LÁZNÍCH

„HLEDAČI FILMOVÝCH LOKACÍ“ 
PÁTRALI V JESENÍKÁCH

TIP NA AKCI
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Filip ve své tvorbě nešetří humorem, barvami ani neotřelým 
nápadem, nebojí se ani parafrázovat zažitá témata. S 
důvtipem vytváří originální grafiku, ve které najdete 
mnohem více než její základní a stěžejní funkci. Najdete v 
ní samotného jejího nositele, cestu k jeho identitě a 
podstatě, otevřené dveře k podobným příběhům. 

Filip Raif uchopil netradičně také historii regionu, ze 
kterého pochází. Vytvořil si, jak sám říká, osobní projekt 
mapující výjimečné osobnosti, události a místa z kraje 
kolem Jeseníku. Tím projektem je série svérázných 
pohlednic Altvaterpohledy, které bychom mohly označit 
dokonce za sběratelské. Získat je můžete totiž jen na třech 
místech regionu – u nás v Lázeňském Informačním Centru, 
v jesenické kavárně Ennea caffé&shop a v Javorníku.

vj

Na tomto místě se omlouváme paní Adéle Senecké. 
V říjnovém vydání Lázeňských pramenů jsme mylně uvedli 
název její básně. Otištěná báseň se jmenuje Slza byla 
setřena. 

Gyula von Boethe (Budapešť)

Lázeňský host, který si na Gräfenberku kolem roku 1860 
léčil záda a hlavu po pádu z koně v Pešti. Šlechtic, který se 
zde úspěšně zotavoval. Postupně odhodil sluhu, pak berle, a 
když se začal otužovat, i šaty. Při jedné takové zimní 
nudistické procházce se potkal s místním vozkou, který ho 
považoval za blázna a bičem ho hnal před sebou. S jeho 
jménem se spojuje Gyulova kaskáda u Annina pramene 
(Annen-Quelle), kde se pořádali koncerty, kočovné 
divadelní společnosti hrály divadelní představení, byly 
předčítány knihy a básně.

Ranní červánky probouzí den,

okouzlí oči, duši, přerušený sen.

Podzim letos není skoupý,

tolik barev nikde se nekoupí.

S odstíny si příroda pohrává,

do žluté karáty přimíchává.

V slunci se blýskají krůpěje rosy,

vítr kolem spadané listí nosí.

Voní čerstvě pokosená tráva,

až se z toho točí hlava. 

Vincenz Priessnitz se stal respektovanou 
osobností Jesenicka, monarchie i celé Evropy 
už za svého života. Význam jeho činnosti pro 
další vývoj lázeňství je nesporný. Takových 
rodáků je třeba si jednoznačně považovat a 

hýčkat. Ovšem nezavrhujme ani důvtip 
jemné satiry a nadsázky. Na konci 19. století 
jí vládl F. Quidenius, dnes jesenický grafik 

Filip Raif. Seznamte se!

ORIGINÁLNÍ 
POHLEDNICE 

ALTVATER 
SEZNAMTE SE!

Na kterou 
stranu vyjíždějí 

čerstvě vytištěné
Lázeňské 
prameny?

LÁZEŇSKÁ POEZIE

LÉTO BABÍ

Marie Pávková
Díky pane Priessnitzi za krásné babí 

léto u Vás na Gräfenberku.

Jak se vyvíjela léčba na Gräfenberku, 
vylíčil Vincenz Priessnitz J. E Selingerovi. 

Zmínil se také o vztahu pacientů 
k jeho léčbě:

„Dokud mě lidé považovali za čaroděje, 
plnili přesně a svědomitě co jsem jim nařídil. 

Když se přesvědčili, ...“
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SEZÓNA PLNÁ HVĚZD 2016

A

27. 2. 2016

XXII. PLES Priessnitzových léčebných lázní 
a Města Jeseník
s hudební hvězdou Olgou Lounovou

A

A

5. 6. 2016

DEN DĚTÍ V LÁZNÍCH
celodenní zábava a soutěže  
i dospělé se Sofinkou a Čendou

pro děti

3. - 9. 10. 2016

TÝDEN VINCENZE PRIESSNITZE
během týdne kromě přednášek a dalšího 
programu vystoupí kapela PRIESSNITZ

A

A

13. - 15. 5. 2016

3. 9. 2016

169. ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 
v sobotu 14. 5. s hudební hvězdou

Věrou Špinarovou

PRÁZDNINY NEKONČÍ
rozlučte se zábavně s prázdninami

a podpořte charitu „Pomáhejme, když můžeme”

Zdravý rok 2016 přejí zaměstnanci lázní

máme pro vás 5 nových zpráv
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