
Iveto, Toulavka běží na obrazovkách České televize už 
třináct let, od roku 2003. Za tu dobu musíte mít Česko 
procestované skrz naskrz. Za tu dobu Vás snad žádná 
destinace nemůže překvapit!
A víte, že ano? Nedávno jsme v Toulavé kameře odvysílali 
velice zajímavou reportáž z Jindřichova Hradce. Ani já 
Jihočeška jsem nevěděla, že tam mají kostel s tajemnými 
středověkými freskami. Dodnes se nikomu nepodařilo 
vypátrat, kdo je jejich autorem a proč vznikly. Jsou na nich 
prapodivné bytosti, různé stvůry i zvláštní zvířata. 
Neobvyklá je rovněž další výzdoba svatostánku. Některé 
malby připomínají vzorce DNA. A hodně mě zaujal i 
největší uměle vytvořený pískovcový labyrint v Evropě, 
který jsme objevili nedaleko Nového Boru. Údajně v něm  
po bitvě na Bílé hoře našli útočiště a místo k modlitbám 
čeští bratři a další protestanti. Proto se taky jeho části říká 
Pusté nebo také Psí kostely. A v jeskyni zvané Pekelné doly 
prý zase nacisti vyráběli zbraně do letadel.

Nemrzí Vás, že většinu času strávíte spíše v pražském 
studiu než v terénu, cestováním po Česku?
V rámci letních speciálů pořadu si to s kolegou Josefem 
Maršálem vynahradíme. V terénu strávíme minimálně tři až 
čtyři měsíce. Už jsme takhle naši zemi brázdili několikrát a 
hodně toho viděli i zažili. A taky jsme si spoustu věcí 
vyzkoušeli. Takže jsem třeba pekla vyhlášené hořické 
trubičky, lázeňské oplatky, dělala domácí sýry, pravé české 
špekáčky, na bucharu ukovala meč, vyfoukla a ozdobila 
jsem si vánoční ozdobu, točila na hrnčířském kruhu, 
vyráběla vinuté perle, pokoušela se vytvořit vitráž. Pepa 
pro změnu šlapal vyhlášené nošovické zelí, vyráběl 
olomoucké tvarůžky, stavěl kachlová kamna… Je to vždy 
nesmírně obohacující, osvěžující a zároveň zjistíte, že je to 
často obrovská dřina, byť v provedení lidí, kteří to umějí a 
léta dělají, vše vypadá lehce. Smekám před nimi.

Pokračování na straně 2...
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LÁZEŇSTVÍ JE VÝKLADNÍ 
SKŘÍNÍ NAŠEHO KRAJE

Vážení hosté a návštěvníci jesenických lázní,

dovolte mi vás pozdravit v době, kdy mi končí mandát 
hejtmana Olomouckého kraje.

Z hlediska lázeňství patří náš kraj mezi významné regiony 
České republiky. Byli jsme si toho vždy vědomi a snažili se 
svými kroky lázeňství v kraji podporovat jak v časech 
krizových, tak v dobách, kdy se situace výrazně zlepšila. 
Lázeňská zařízení nepovažujeme jen za místa pro léčbu, 
regeneraci sil a relaxaci pacientů, ale také za významné 
destinace cestovního ruchu. A právě Priessnitzovy léčebné 
lázně sehrávají z pohledu léčení a cestovního ruchu 
významnou roli pro celý kraj.

V průběhu uplynulých čtyř let jsme se snažili vytvořit 
maximální podporu lázeňským zařízením, včetně toho 
jesenického. A tak, kromě již známého odkazu Balneopar-
ku Vincenze Priessnitze, který se stal obdivovaným a 
navštěvovaným místem severu regionu, se můžete 
konkrétně v jesenických lázních svézt ve Vláčku 
Lázeňáčku, zacvičit si v přírodním Fitparku, projít se ve 
vznikajícím Háji víly Ozdravy nebo po revitalizované 
promenádě. To vše jsou projekty, které kraj významnou 
měrou podpořil. Jsme rádi, že máme v Priessnitzových 
léčebných lázních partnery schopné zrealizovat projekty, 
které slouží klientům a návštěvníkům po mnoho let a 
vhodně navazují na odkaz zakladatele moderní vodoléčby.

V rámci menších dotačních programů jsme každoročně 
podpořili celou řadu kulturních a společenských akcí. 
Například zahájení lázeňské sezony patří mezi nejvýznam-
nější akce v našem kraji. Promenádní koncerty, podvečerní 
koncerty, Den dětí, mezinárodní festival dechových hudeb 
a tradiční Týden Vincenze Priessnitze, na všech těchto 
kulturních akcích se rádi podílíme. 

V neposlední řadě považuji za významnou spolupráci se 
Společností Vincenze Priessnitze, která dlouhodobě dbá na 
šíření Priessnitova odkazu. V roce 2014 se nám společně, 
pod záštitou Olomouckého kraje, podařilo tradiční metody 
a Priessnitzův odkaz zapsat na národní seznam nehmotného 
kulturního dědictví. Tento počin patří mezi ty opravdu 
příjemné a milé v celém mém hejtmanském období. 

Osobně jezdím do Jeseníků a speciálně na Gräfenberk 
velice rád.  Je to opravdu ideální místo pro načerpání sil a 
regeneraci organismu.  

Rád bych vám všem popřál krásný podzim, který je letos 
volební, a tak doufám, že vaše volba bude ta správná. 
Zároveň kromě potřebného životního štěstí vám všem přeji 
hlavně potřebnou dávku zdraví, protože pak se nám daří vše 
daleko lépe.

ČESKÁ VES

V obci, na kterou se z Gräfenberku otevírá krásný výhled, si 
Priessnitz vyhlédl manželku. O šest let mladší Sofie 
Priessnitzová byla dcerou šoltyse, tedy osoby společensky i 
majetkově v hierarchii obecní správy nejvýše postavené. 
Šoltys se sňatkem souhlasil až poté, co mladý Priessnitz 
vyléčil jeho manželku, která trpěla těžkou dnou.

LANŠKROUN

První ze dvou cest Vincenze Priessnitze z rodného kraje 
vedla do tohoto východočeského městečka a okolí. Přijel, 
aby léčil, a sám se díky námaze a studenému počasí vrátil 
těžce podchlazený a ihned se musel léčit, jak jinak než 
studenou vodou. 

VÍDEŇ 

Do hlavního města rakouské monarchie vedla druhá 
Priessnitzova cesta z Frývaldova - na setkání s císařským 

dvorním lékařem dr. Schmidtem. Poté už rodný kraj nikdy 
neopustil.  V roce 1911 byl vodnímu lékaři odhalen pomník 
ve vídeňském parku na Tureckých šancích.

POZNAŇ

Hrabě Edward Raczynski nechal v roce 1841 zbudovat na 
jednom z náměstí kašnu s medailonem V. Priessnitze a 
nápisem „Nic lepszego nad wode“ (Nic lepšího nad vodu). 
Stalo se tak z vděčnosti za uzdravení syna Rogera na 
Gräfenberku.

KIRCHHEIM UNTER TECK 
Odsunutí Němci z Frývaldovska zde roku 1969 odhalili 
kašnu s bustou nejvýznamnější osobnosti svého starého 
domova, bustu vytvořil jesenický rodák Engelbert Kaps, 
autor lavice Návrat z lovu.

VRATISLAV (WROCLAW) 
V hlavním městě tehdy již pruského Slezska vyšla v roce 
1833 kniha „Priessnitz na Gräfenberku aneb jeho metoda 

použití studené vody proti různým nemocem lidského 
těla“. Šlo o jednu z prvních z více než čtyř set publikací o 
Priessnitzovi v jedenácti světových jazycích. A o úplně 
první, jejímž autorem byl lékař, konkrétně Dr. A. H. 
Kröber.

JAVORNÍK a BÍLÝ POTOK u Javorníku
Na Javornicku zakoupil Vincenz Priessnitz nemovitosti, v 
Bílém Potoce rozsáhlé pozemky zemědělského statku 
Kohout (Hahnberg), v Javorníku tři budovy a rozlehlou 
zahradu. Ve výstavném javornickém domě byly od roku 
1842 vychovávány jeho děti.

POTOČNÁ V JIZERSKÝCH HORÁCH 

V roce 1839 zde vznikl první vodoléčebný ústav dle 
Priessnitzova vzoru v Čechách. Založil jej chirurg Josef 
Schindler, který se pro vodoléčbu předtím nadchl na 
Gräfenberku. Tam také odešel po Priessnitzově smrtí na 
konci roku 1851, aby převzal vedení jeho lázní. Ústav v 
Potočné brzy po Schindlerově odchodu zanikl.

BUDIMÍR U KOŠIC  

Místo, kam se provdaly dvě Priessnitzovy dcery, jejichž 
manžely se stali bratři Ujházyové, majitelé tamního 
panství. Sofie se vdala ještě za otcova života, Terezie dva 
roky po jeho smrti, v roce 1853. V Budimíru zemřela roku 
1854 manželka zakladatele lázní Sofie.

JIŽNÍ AMERIKA  

I odsud přijížděli na Gräfenberk pacienti. A právě zde byl 
podán dopis s adresou „Vincenz Priessnitz, Evropa“, který 
byl poštovním úřadem také úspěšně doručen. Dopis se 
bohužel nezachoval.

NOVÝ ZÉLAND  

I na opačné straně zeměkoule psal v roce 1851 místní tisk o 
smrti Vincenze Priessnitze, „vodního doktora a dobrodince 
lidstva“. 

jg

LÁZNĚ V ZEMĚPISNÝCH SOUVISLOSTECH

PÁR SLOV S...
Kdo by neznal cestovatelský magazín Toulavá kamera!  V „Toulavce,“ 

jak jsme se pořadu naučili říkat, nechyběly v poslední době ani 
reportáže ze Studničního vrchu a okolí lázní. Autorkou 

a dramaturgyní je Iveta Toušlová. Při jeho tvorbě tráví mnoho času 
v pražském studiu, pokud jí však pracovní vytíženost dovolí, ráda 
Česko objevuje „naživo“. Díky natáčení jesenických dílů jsme měli 

příležitost setkat se s Ivetou také u nás na Gräfenberku.
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Foto: Lenka Hatašová
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VYTOUŽENÝ SYN, KTERÝ SE MĚL 
STÁT LÉKAŘEM 

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

Přátelé,

dali jste na rady speciální letní přílohy a navštívili během 
léta alespoň jedno ze zajímavých míst Jesenicka nebo 
polského příhraničí? My jsme během prázdnin také 
objevovali a už se těšíme, že se o naše poznatky opět 
podělíme. Ale až přijde ten správný čas. Tentokrát 
zůstaneme na Gräfenberku. U nás se přeci také pořád něco 
děje, podzim není výjimkou!

Hned v říjnu si připomínáme Priessnitzovo narození tzv. 
Týdnem Vincenze Priessnitze. Sedmidenní program (viz 
str. 16) zahrnuje spoustu možností jak relaxovat nebo 
obohatit své znalosti. Od pondělí 3. října až do konce 
měsíce bude na Ripperově promenádě k vidění část putovní 
výstavy Má vlast cestami proměn, která se snaží prezento-
vat zdařilé záchrany chátrajících staveb v důstojné objekty. 
Doporučuji navštívit i workshop „Muzikoterapie“ 
slovenského lektora pro antistresové programy docenta 
Igora Spišiaka. Současně se svátečním týdnem u nás v 
lázních probíhá už 11. ročník odborné konference o 
lázeňské péči. Rozhodně i laickou veřejnost zaujmou 
přednášky jejího zahajovacího dne. V pátek od půl šesté 
budou přednášet např. zástupci Etnologického ústavu 
Akademie věd ČR o Priessnitzově vlivu na vývoj 
přírodovědných hnutí, svůj jistě netradičně pojatý 
příspěvek přednese i Mgr. Květoslav Growka z jesenického 
archivu.  A snad už nemusím připomínat koncert 
kultovních Priessnitz, v sobotu 8. října, nebo dva koncerty z 
programu hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu 
(viz program str. 15). Během října nezapomeňte ani na 
tradiční drakiádu nebo Halloween. Po delší odmlce se 
můžete těšit také na pořad Na kus řeči, ale jméno hosta vám 
ještě neprozradím.

Během jesenického podzimu si ovšem vzpomeňte i na 
tradice, které dodržovali ve zdejším kraji naši předkové. 
Víte, že v Jeseníku každoročně 15. října uctívali svátek 
patronky města sv. Hedviky? Konala se tzv. Slezská 
svačina, podávala se káva, koláčky, tančily se lidové tance. 
V Domašově zas 22. listopadu slavívali svátek sv. Cecílie. 
A všude po kraji se zpravidla třetí říjnovou neděli konala 
posvícení, spojená s koncem polních prací. 

Báječné podzimní dny vám přeje Věra Janků

Vážený pane řediteli,

vrátili jsme se se synem z pobytu v Lázních Jeseník. Syn s 
hrazenou komplexní lázeňskou péčí, já jako samoplátce. 
Byli jsme ve dnech 4. srpna až 1. září ubytováni na LD Mír, 
pokoj 106. Po celou dobu pobytu jsme byli velmi spokojeni.

Ráda bych poděkovala Vašemu personálu, který o nás 
pečoval, za bezvadnou profesionální práci. Zprávu zasílám 
i vysílající zdravotní pojišťovně. Vím, že zázemí, které 
vytváříte, není v jiných lázních zcela běžné.

Velmi oceňuji péči paní Labajové, která se mnou trpělivě 
mnohokrát komunikovala ve věci rezervace ubytování a 
pomohla mi vybrat pobyt v termínu a podmínkách, které mi 
vyhovovaly. Kladně hodnotím vstřícný přístup obsluhující-
ho personálu v jídelně Jubilejní vily, stejně tak výbornou a 
pestrou stravu v naprosto dostačujícím množství (letos s 
dobře pojatými víkendovými balíčky – bageta a nápoj byly 
pro nás ideálním řešením). K dennímu pečlivému úklidu na 
pokoji mohu říci jen to, že tak pečlivě je denně uklizená 
málokterá domácnost. V neposlední řadě jsem ocenila i péči 
MUDr. Urbancové, která kromě běžných lékařských 
prohlídek a související činnosti zbavila velmi rychle mého 
syna vleklého exematického problému, s nímž jsme přijeli. 
Vyhovoval nám celý program procedur – obzvláště 
možnost plavání, netradičních sportovních aktivit na 
čistém vzduchu, koupelí a saun – vše s laskavým dohledem 
zkušených terapeutů. Areál lázní a okolí považuji za jedno z 
nejhezčích míst, která znám. Předpokládám, že práce na 
jeho zvelebování není jednoduchá a že je to zásluha Vaše a 
celého managementu lázní, že se takto od dob ještě 
nedávných proměnil.

Syn nechtěl odejít od poslední večeře, aby jeho pobyt v 
lázních nikdy neskončil. Děkuji i za něho, za krásný 
program pro děti a jejich doprovod. Těším se, že i v příštím 
roce budeme mít příležitost se do lázní znovu vrátit.

Přeji mnoho stejně spokojených klientů.
Renáta Zemanová a syn Jáchym

predstavujeme

ČEKÁNÍ NA DĚDICE
Na narození syna se u Priessnitzů čekalo dlouhá léta. Ačkoli 
pocházel Vincenz Priessnitz z šesti sourozenců, přičemž 
čtyři byli bratři a jen jedna sestra, a manželka Sofie měla 
taktéž více bratrů než sester, sami vychovali šest dcer. 
Vytoužený syn František, narozený v roce 1831, zemřel 
bohužel v devíti měsících a na dalšího dědice čekal Vincenz 
Priessnitz přes 15 let. Všichni jeho konkurenti již zdatné 
nástupce měli. Johann Schroth syna Emanuela, Josef Weiss 
dokonce dvojčata Adolfa Gustava a Edmunda. Priessnitzo-
vi léta přibývala a bylo mu jasné, že je na předání 
vodoléčebného ústavu rodině pozdě. Ženy tehdy vést lázně 
nemohly a naděje vkládané do budoucího manžela dcery 
Sofie padly jejím sňatkem s uherským velkostatkářem 
Josefem Ujházym a jejím přestěhováním do Budimíru u 
Košic. Po odjezdu nejmilejšího dítěte dostal stárnoucí 
Priessnitz záchvat a upadl do několikahodinového 
bezvědomí. Z kolapsu se již nikdy zcela nevyléčil. 
Jiskřičkou štěstí byl obdarován 22. června 1847, kdy mu 
manželka Sofie porodila v pořadí desáté dítko – syna 
Vincenze Pavla. 

POŽÁR, KTERÝ MÁLEM 
ZPŮSOBIL TRAGÉDII 

Ve svých sedmačtyřiceti letech Priessnitz věděl, že na 
výchovu schopného nástupce – vodoléčitele či lékaře mu 
nezbývá již mnoho životní energie a rozhodl se tedy 
zaopatřit syna alespoň v rámci hospodářství. Ještě téhož 
roku pro něj nakoupil několik statků a dům v České Vsi. 
Priessnitze potěšila také návštěva dcery Sofie, která se 
přijela podívat na malého bratříčka, sama v šestém měsíci 
těhotenství. Osud však Priessnitzovi radost dlouho 
nedopřál, když vypukl v sousedství domu požár a vylekaná 
Sofie přihlížela hašení ohně jen nalehko v podzimním 
nečase. Druhý den pocítila nevolnost a následujícího dne již 
otec Vincenz bojoval o záchranu dvou životů, dcery i 
nenarozeného vnuka. Po dvou dnech vysilující péče bez 
jídla a spánku se podařilo udržet oba mimo nebezpečí, 
avšak Priessnitzovo zdraví bylo opět pokoušeno, tím více 
po odjezdu Sofie zpět do Uher.

STAROSTI A PODLOMENÉ 
ZDRAVÍ

Obavy o rodinu i budoucnost léčebného ústavu umocňova-
ly události bouřlivého roku 1848. Po zrušení roboty 
přicházely taktéž starosti o dostatek pracovních sil na 
rodinném panství Kohout – Bílý Potok. Časté jízdy z lázní k 
hospodářským povinnostem a zpět k pacientům, za 
každého počasí, z tepla světnic zpocen do plískanic i mrazu, 
působily Priessnitzovy stále častější zdravotní potíže. 
Katary dýchacích cest se staly nevyléčitelnými a dávné 
zranění žeber bylo obnovováno pády z koně či nepohodl-
nou cestou na bryčce skrze výmoly, nemluvě o vnitřním 
zranění jater. Jeho stav se postupně zhoršil, až 28. listopadu 
1851 vydechl naposledy. Vincenzi Pavlovi byly tehdy 
pouhé čtyři roky.

JAK DÁL? 

O budoucnost rodiny i ústavu se Vincenz Priessnitz jako 
uvážlivý hospodář postaral sepsáním závěti deset měsíců 
před svou smrtí. Nemovitosti na Gräfenberku přenechal 
synovi Vincenzi Pavlovi, stejně tak i léčebný ústav, avšak 
jen pod podmínkou, že se stane vodním lékařem. Do té 
doby vedl lázně Priessnitzův schopný nástupce Josef 
Schindler. Na něj se obrátila po smrti manžela (podle 
nepřímých zpráv také na jeho přímé doporučení) Sofie 
Priessnitzová spolu s lázeňským výborem. Josef Schindler 
si pronajal do doby zletilosti Vincenze Pavla také jeho 
majetky v České Vsi a obhospodařoval je. Po smrti Sofie v 
roce 1854 se stal opatrovníkem malého Vincenze Pavla 
rodinný přítel, továrník Adolf Raymann. 

NESPLNĚNÝ OTCŮV SEN 
Vincenz Pavel se na přání otce dal na studium lékařství ve 
Vídni, avšak nedostudoval. Po dosažení plnoletosti se v září 
roku 1871 oženil s Vilmou roz. Waissnixovou z Raichenau 
a měli spolu dvě děti: syna Vincenze Aloise (nar. 1872) a 
dceru Vilmu (nar. 1873). Již krátce nato ale manželskému 
životu odzvonilo. V říjnu 1874 podala Vilma u vídeňského 
soudu žalobu na rozvod manželství s odůvodněním, že „od 
počátku manželství trpí nevypočitatelnými náladami 
žalovaného.“ V roce 1875 se manželé přestěhovali z Vídně 

do České Vsi, ale již v lednu následujícího roku se spor 
obnovil opětovnou žalobou manželky podanou u 
Zemského soudu v Opavě. Po čtyřech a půl letech se dostaly 
žaloby až k Nejvyššímu soudu v Brně, který rozhodl shodně 
s předchozími instancemi v neprospěch manžela.

Vincenz Pavel se lékařem nestal, přesto mu po jeho návratu 
z Vídně do České Vsi v roce 1875 Priessnitzova část ústavu 
připadla. Mimo Priessnitzovy domy však již v lázeňském 
prostředí vzkvétaly také domy Josefa Schindlera, který 
lázeňský ústav nejen udržel, ale podstatně rozšířil. Mimo to 
rostly dokola také ubytovací kapacity ostatních 
soukromých investorů – původních lázeňských pečovatelů 
i nově příchozích podnikatelů. 

SPORY VYŘEŠILA AŽ 
LÁZEŇSKÁ KOMISE 

Snahy Vincenze Pavla o vedoucí roli v lázních přiostřovaly 
vztahy s ostatními majiteli domů, potažmo s lázeňským 
výborem, a vedly k několika incidentům. Mladý Priessnitz 
podával odvolání při sporech až k ministerstvu do Vídně, a i 
když neuspěl, nechtěl se se slábnoucím vlivem smířit. Přítrž 
šarvátkám učinil nakonec c.k. zemský prezident pro 
Slezsko, který vydal v roce 1876 nařízení ustavující pro 
správu lázní stálou Lázeňskou komisi. Ta měla za úkol dbát 
nejlepších zájmů lázní, spravovat lázeňský majetkový 
fond, a to pouze ve prospěch lázní, a vyřizovat přání a 
stížnosti klientů. Tak vznikly „Lázně Gräfenberk-
Frývaldov“. Vincenz Pavel se tedy soustředil k výstavbě 
nových domů v odlišném stylu, než dosavadně skromně 
pojaté stavby. V roce 1878 nechal stavitelem Johannem 
Grögerem zbudovat tzv. Nový lázeňský dům s 38 
elegantními pokoji, které měly přivést na Gräfenberk 
evropský moderní háv. Na přímluvy Vincenze Pavla o 
chybějícím moderním lázeňském sálu nechal postavit Jan 
Ripper v roce 1876 okázalou kuželnu nejen s kuželkovými 
dráhami, ale také salonem a promenádou. Vincenz Pavel 
Priessnitz dokonce vedl v rodném domě svého otce 
cukrárnu, patrně až do své smrti, kdy ji převzal frývaldov-
ský (jesenický) kavárník Filip Klein. 

ZÁNIK RODINNÝCH LÁZNÍ 
Když Vincenz Pavel Priessnitz náhle zemřel 30. června 
1884 ve věku 37 let, měl jeho syn Vincenz Alois jen dvanáct 
let a o rodinné jmění se staral soudem stanovený opatrovník 
Alois Regenhart. Po dosažení dospělosti se Vincenz Alois 
snažil své nemovitosti na Gräfenberku prodat. To se 
naplnilo 6. března 1909 zřízením podílové společnosti 
Priessnitzovy léčebné ústavy v Gräfenberku, která 
postupně odkupovala také domy soukromníků a jala se 
vystavět nové Priessnitzovo sanatorium. To už je ale jiná 
historie. Smrtí Vincenze Aloise Priessnitze v roce 1943 
vymřel rod po meči a přímá linie rodinných vlastníků lázní 
zanikla.

Mgr. Jarmila Peňázová
LIC 

Pocházíte z jižních Čech od Vimperka. Jaká místa 
byste v rámci této oblasti doporučila k návštěvě? 
Určitě Kvildu. Půvabnou obec proslavil nestárnoucí 
Král Šumavy. Okolní kouzelnou přírodu zase zvěčnil 
režisér Václav Gajer v lyrické trilogii Pod jezevčí 
skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem. A od 
loňského srpna přibyl další důvod, proč si tam 
naplánovat výlet. Národní park Šumava totiž kousek 
za obcí otevřel pro veřejnost zařízení, které nemá v 
republice konkurenci. Návštěvnické centrum 
věnované jelení zvěři. Na něj pak navazuje pěší okruh, 
jehož hlavním lákadlem je devítihektarová obůrka se 
třemi velkými pozorovatelnami zhruba pro 40 lidí. 
Zahlédnout laně a jeleny ve volné přírodě se poštěstí 
málokomu. O to většímu zájmu se tyhle pohodové 
lovy beze zbraní těší. Pak byste mohli popojet či 
popojít kousek dál do Srní, kde nedávno zřídili 
unikátní vlčinec, v současné době obývaný šestihla-
vou smečkou těchto šelem. K němu vede zhruba 
dvoukilometrová naučná "Vlčí stezka" pěkně vzhůru 
do kopce. Na jejím konci čeká 300 metrů dlouhá 
lávka, z níž můžete šelmám nakouknout do soukromí. 
Procházka horským lesem je sice fyzicky náročnější, 
ale pohled do šikmých vlčích očí vám tu trochu 
námahy jistě několikanásobně vynahradí.

Vedle seriálu existuje stejnojmenná stolní hra, 
Toulavý deník, vychází i edice knih. Vím, že 
aktuálně pracujete na jejím dalším pokračování. 
Co Vás přivedlo na nápad vydávat Toulavku v 
knižní podobě?
První knížka vyšla v listopadu roku 2005 z popudu 
diváků, kteří nám psali, že by podle našich reportáží 
rádi jezdili na výlety, ale potřebují se k informacím 
vrátit. Když jsme pak dojednávali u ředitele 
zpravodajství Zdeňka Šámala mediální podporu a šéf 
nakladatelství řekl, že titul vyjde v desetitisícovém 
nákladu, Zdeněk jen poznamenal: "Iveto, pozor, 
abyste neskončili v Levných knihách, to by byla 
ostuda." Přiznávám se, že mě tehdy polil studený pot a 
jeho slova mi pak dlouho zněla v uších. Že se prodá 40 
tisíc kusů, by mě ani ve snu nenapadlo. A čtenáři nás 
mají v oblibě dodnes, za což jim patří náš dík, takže 
právě trávíme noci u počítače nad 23. dílem. Snad je 
taky potěší.

Odborníci na cestovní ruch tvrdí, že jste Čechy 
opět naučili toulat se po Česku, co tomu říkáte? 
I to jsem slyšela a samozřejmě nás to moc těší. Vždyť 
to byl náš cíl. Stát se jakousi studnicí nápadů pro 
vandry po vlastech českých. A to se nám, podle reakcí 
diváků, asi vážně povedlo. Navíc jsme je aktivně do 
našeho pořadu zapojili, protože nám posílají vlastní 
tipy na výlety, fotky. Zkrátka informace o tom, co sami 
zažili, viděli, zjistili. Takže se de facto stali spolutvůr-
ci Toulavky.

Jaké reportáže máte nejraději?
O pábitelích všeho druhu. Sběratelích, výrobcích, 
nositelích tradic. Pobavil mě třeba jeden pán z 
Lichnova na Bruntálsku, který založil roztomilé 
muzeum vidlí. Je to taková téměř cimrmanovská 
recese, kolem níž se už začíná vytvářet celá v 
uvozovkách vidlácká kultura.

Na podzim jste natáčeli i u nás na Studničním 
vrchu, na jaře jste divákům představili naučnou 
stezku v nedaleké České Vsi. Vy osobně jste u nás v 
Jeseníku poprvé?
Ne, ne. Už jsem se do Jeseníků zatoulala víckrát. 
Miluji Dlouhé stráně, Karlovu Studánku, Lázně 
Jeseník i Lipová. Je to kraj plný energie, síly a příběhů. 
Už jenom osudy samotných zakladatelů obou 
posledních zmiňovaných lokalit stojí za to. Jsou 
nesmírně inspirativní. I jejich léčebné metody. 

Vincenz Priessnitz a Johann Schroth byli pozoruhodní 
muži. Byť jeden kurýroval vodou a pohybem a druhý 
vínem. Já osobně bych jejich praktiky propojila .

Jste také autorkou dnes úspěšného televizního 
cyklu 13. komnata, jehož vysílání letos slaví již 
desáté jubileum. Počítali jste na začátku s takovým 
úspěchem?  
Víte, vzhledem k tomu, že si můj námět na 13. 
komnatu různí dramaturgové na Kavčích horách léta 
přehazovali jako horký brambor, tak jsem byla vůbec 
ráda, že jsem ho nakonec prosadila. Už jsem v to ani 
nedoufala. Mým původním záměrem bylo ukázat 
prostřednictvím známých osobností různé životní 
zkoušky, třeba vážnou nemoc, nehodu, ztrátu 
blízkého člověka, deprese nebo lidská selhání, jako 
pád do temnot alkoholismu či drog, zapletení se s 
extremistickými skupinami atd. To vše pak nechat 
glosovat odborníky a dát danému tématu všeobecně 
platný rámec. Měl to být ucelený třináctidílný cyklus. 
Jeho úspěch byl ovšem tak velký, že si vlastně diváci 
vyžádali další a další pokračování. Což nás, samozřej-
mě, nesmírně těší.

Váš třetí cyklus, Gejzír, nabízí také optimisticky 
laděné reportáže a představuje zajímavé lidi. 
Které příspěvky Vás poslední dobou zaujaly 
nejvíc? 
Nádherný byl třeba příběh bývalého policisty Milana 
Jedlíka, který na Sumatře bojuje proti kácení tamních 
deštných pralesů. Založil na ostrově rezervaci Green 
Life, v níž našla nový domov spousta zvířat včetně 
vzácného a ohroženého tygra sumaterského. Ten tam 
dokonce přivedl na svět mláďata. Reportáž měla 
obrovskou odezvu. Po odvysílání se na nás začala 
obracet řada lidí s tím, že chtějí Milanovi v jeho snaze 
zachránit zelený ráj alespoň trochu pomoct. Třeba jen 
tím, že mu pošlou nějaké peníze. V takových chvílích 
si říkám, že má moje práce smysl.

Jak nejraději trávíte volný čas? 
Chodím hodně do přírody, pravidelně plavu a cvičím. 
Ráda si také dopřávám prodloužené víkendy, třeba 
zrovna tady u vás v Jeseníkách. Ordinuji si je jako 
povinný a preventivní lék proti stresu. Útěk od 
spousty práce. Poslední dobou si ale nejvíc odpočinu 
se svým synovcem a neteří. Jejich hlídání je pro mě 
radost, opravdový životabudič. Dokáži si s nimi hrát 
celý den. 
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EDITORIAL

DOPISY NAŠICH 
KLIENTŮ

Na syna a pokračovatele ve vodoléčebných metodách na Gräfenberku čekal Vincenz Priessnitz dlouho, příliš 
dlouho. Jak by asi vývoj lázní vypadal, kdyby přišel Vincenz Pavel na svět o deset let dříve a pod dohledem 

a výchovou otce převzal rodinné jmění? To už se těžko dozvíme. Ukázalo se však, že léčebný ústav své 
pokračovatele našel. Podívejme se, jak toto období plné změn probíhalo.

VINCENZ PAVEL 
PRIESSNITZ
1847 – 1884

Zdroj: SOkA Jeseník

OTVÍRACÍ DOBA
Pondělí

zavřeno
Úterý - Čtvrtek

10:00 - 22:00
Pátek - Sobota

10:00 - 24:00
Neděle

10:00 - 20:00

KÁVA DEZERTY JÍDLO

Hosté Wiener Kaffeehaus při útratě nad 300 Kč
mají nárok parkovat 120 minut zdarma.



strana 3Lázenské  pramenypredstavujeme

V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 
DVĚ ZAJÍMAVÁ VÝROČÍ

TIP NA VÝLET

Na podzim se u nás na Gräfenberku pravidelně koná Týden Vincenze Priessnitze. Důvod je prozaický: rok co rok si
připomínáme narození muže, který ovlivnil nejen život ve svém rodném městě, ale i světové lázeňství. Letos si nadto 

připomínáme další dvě výročí podstatných událostí s Priessnitzem spojených.

Tou první je Priessnitzovo ocenění vídeňským císařským 
dvorem. V létě uplynulo 170 let od okamžiku, kdy byl 
Priessnitz císařem Ferdinandem I. Dobrotivým vyzname-
nán zlatou c. k. medailí za zásluhy se stuhou. Na hruď mu ji 
podle historických análů připevnil okresní hejtman z 
Opavy 7. června 1846. Podle Miloše Kočky, badatele, 
spoluautora knihy „Vincenz Priessnitz. Světový přírodní 
léčitel.“ snad toto ocenění Priessnitz získal vůbec jako 
první civilní osoba v rakouském Slezsku. 

Zároveň 28. listopadu uplyne 165 let od jeho smrti. Guru 
moderní vodoléčby zemřel v pouhých dvaapadesáti letech.  
Jedni tvrdí, že na vysílení, předčasné vyčerpání, jiní na 
následky těžkého zranění z mládí. Pravdou bude nejspíše 
obojí. Podíváme-li se na Priessnitzův život moderníma 
očima, mohli bychom ho přirovnat k úspěšnému podnikate-
li, kterému nakonec jeho životní dílo, opředené nejen 
úspěchy, ale i starostmi, strachem a boji o něj, zkrátilo nit 
vlastního života.
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HRAD BISKUPŮ
V mapách jej naleznete také pod názvem Hradisko a podle 
tvaru zřícené hradní věže se mu též říkalo „Biskupská 
čepice“. Hrad byl prvně zmíněn ve 13. století a následně 
sehrál úlohu v půtkách mezi vratislavskými biskupy a 
knížaty. Počátkem 16. století ztratil v málo obydleném kraji 
svůj význam a posloužil jako stavební materiál pro opravy 
javornického hradu Jánský Vrch.

ÚTOČIŠTĚ LOUPEŽNÍKŮ
Zřícenina hradu je oblíbeným cílem rodinných výletů. Pro 
pohodovou cestu zvolíme zelenou turistickou značku z 
Černé Vody od kulturního domu. Cestou navštívíme 
informační centrum Rychlebských stezek, kde zjistíme 
množství tipů pro cyklovýlety a nakonec vystoupáme 
pohádkovým lesem až k hradní věži, kterou kdysi dávno 
dobýval také loupeživý dobrodruh Zikmund Rachna.

ROMANTICKÉ LOMY 
I SKALISKA

Pro zážitkový výlet kolem zatopených lomů se vydáme 
delší červenou trasou přímo ze Žulové. V letních měsících 
nabízí lomy Transgranit a Rampa místa ke koupání a na 
podzim se nemůžeme vynadívat na barevné koruny stromů 
zrcadlící se ve vodní hladině. Kousek od červené turistické 
trasy si můžeme udělat zacházku k přírodní památce 
Píšťala, kde jsou k vidění skalní mísy, sedadla či žlábky, 
jedny z nejlépe dochovaných nejen v tzv. žulovském 
plutonu ale i v celé republice. Pojďme objevovat kouzlo 
jesenického kraje bohatého na pozůstatky dávných sídel a 
historii slavných hradů.

Mgr. Jarmila Peňázová
LIC

Rychlebské hory nám dopřávají množství 
nejen cyklisticky zajímavých lokalit, ale i 

turistických cílů. Jedním z lákadel Žulovska 
je zřícenina hradu Kaltenštějn nedaleko obce 

Černá Voda.

ZŘÍCENINA 
HRADU 

KALTENŠTĚJN

Bike škola Rychlebských stezek je tu pro 
všechny jezdce, kteří si chtějí užít jízdu na 

stezkách.

Účastníci kempů mají během víkendu šanci více se 
sžít se svým kolem. Získají nad ním větší kontrolu, 
naučí se lépe pohybovat po trailu i v terénu. Jízda přes 
terénní nerovnosti se pro ně stane radostí. Na místech, 
kde se dříve trápili, si budou užívat flow. Zdokonalí se 
ve čtení trasy, kterou dokáží projet rychleji a s větší 
kontrolou. Budou bezpečně zvládat různé druhy 
zatáček a překážek, s nimiž se nejprve seznámí ve 
skills centru.

Začátečníci
15. - 16. 10. 2016

Enduro s Pavlem Čepem
čtvrtek - pátek

V pracovním týdnu stezky osiří a je na nich prostor a 
výjimečný klid pro výuku náročných pasáží.

POD HRADEM 
NA KOLE ANEB BIKE 

ŠKOLA RYCHLEBSKÝCH 
STEZEK

www.rychlebskestezky.cz

v termínu 27. 12. 2016 - 2. 1. 2017

SILVESTROVSKÝ POBYT
7DENNÍ WELLNESS POBYT S BOHATÝM KULTURNÍM 

PROGRAMEM PRO 1 OSOBU ZAHRNUJE:

6x ubytování dle vybrané kategorie
6x stravování formou polopenze (rautová snídaně)

bohatý společenský a kulturní program
silvestrovský večer s přípitkem a ohňostrojem

procedury dle vlastního výběru v hodnotě 1300 Kč
1x saunový svět (saunový rituál)

1x bazén s vířivkou
1x fitness

1x bruslení na umělém kluzišti
1x uvítací welcome drink

1x punčové odpoledne s koláčkem

společenský taneční večer, prohlídky lázní s průvodcem, chvilky pro dámy i pány, 
filmové odpolední programy pro děti, programy pro děti, škola bruslení, silvestrovská 

diskotéka na ledě, Aqua Gräfenberg Walking, sportovní program – turnaje a hry, revival 
večer „ABBA WORLD REVIVAL“, moravský večer s MORAVANKOU, muzikálový 

večer s největšími muzikálovými hity, tradiční punčové odpoledne, silvestrovský večer s 
bohatým programem, půlnoční ohňostroj a Novoroční přípitek, Novoroční koncert

ORIGINÁLNÍ DÁREK KE KAŽDÉMU POBYTU

v termínu 27. 12. 2016 - 2. 1. 2017

KRÁLOVSKÝ SILVESTROVSKÝ POBYT
7DENNÍ WELLNESS POBYT PLNÝ LUXUSU A BOHATÉHO 

PROGRAMU PRO 1 OSOBU ZAHRNUJE:

6x ubytování v superior suite
6x rautová večeře

6x snídaně na pokoj
neomezený vstup do saunového světa, bazénu s vířivkou,

fitness centra a kluziště
procedury dle vlastního výběru v hodnotě 1300 Kč

degustační pětichodové menu v luxusní restauraci Wiener Kaffeehaus
VIP místa v Restauraci 1837 a Wiener Kaffeehaus

VIP časování procedur

parking před hotelem Priessnitz, večerní sklenička sektu na romantické věžičce, 
zajímavý volnočasový program, průvodcovské služby, silvestrovský večer s rautem a 

programem, Novoroční ohňostroj, uvítací welcome drink, župan na pokoji, sekt a ovoce 
na pokoji, VIP místa v Kongresovém sále a Zimní zahradě

ORIGINÁLNÍ DÁREK KE KAŽDÉMU POBYTU

SILVESTROVSKÉ POBYTY 2016

Cena od

8 797 Kč
Cena od

17 610 Kč

POBYTY SI REZERVUJTE na telefonu +420 584 491 894, mobilu +420 778 401 703 a  e-mailu silvestr@priessnitz.cz.

SPOLEČNÝMI SILAMI JSME VYBRALI 
SEDMDESÁT TISÍC NA SPECIÁLNÍ PŘÍSTROJ

S cukrovkou se dá běžně žít, bohužel malému Vojtovi se k 
ní v roce 2014 přidala epilepsie. Ta při záchvatech omezuje 
funkce mozku, mezi něž patří i výpadky paměti či 
zmatenost. Vojta proto jako diabetik a zároveň epileptik 
potřebuje 24hodinovou kontrolu hladiny cukru v těle. 
„Právě nákup a roční provoz takového kontrolního přístroje 
stojí 107 270 Kč. Pořízení ani provoz však nehradí 
zdravotní pojišťovna. A to byl hlavní důvod, proč jsme 
chtěli letos pomoci právě Vojtovi,“ upřesňuje Roman 
Provazník z Nadace Vincenze Priessnitze.

Akce organizovaná Nadací Vincenze Priessnitze ve 
spolupráci s Priessnitzovými léčebnými lázněmi, Policií 
ČR a Městem Jeseník proběhla na lázeňském hřišti v rámci 
prezentace jednotlivých složek integrovaného záchranného 
systému v pátek 9. září již počtvrté. Priessnitzovy léčebné 
lázně přispěly 10 000 korunami, jeseničtí policisté mezi 
sebou vybrali 8 450 korun, Město Jeseník věnovalo 5 tisíc 
korun. „Na dobrovolném vstupném jsme během dne 
vybrali 3 634 korun,“ dopočítává Tomáš Rak z jesenických 
lázní. Poprvé však organizátoři oslovili také významné 
firmy Jesenicka a lázně své obchodní partnery. „Nápad 
oslovit i další subjekty byl, jak se zdá, moc užitečný. Mezi 
firmami se skutečně objevili štědří donátoři, díky nimž 
jsme vybrali více než sedmdesát tisíc korun,“ doplňuje Rak. 
Po 10 000 korunách přispěly společnosti NATURFYT-BIO 
s.r.o. a Bidvest Opava s.r.o., 6 000 korun věnovala firma 
WTC Písečná. Pět tisíc věnovaly firmy Omya CZ s.r.o., 
UNISTAV spol. s r.o., MK Fruit a LEGO muzeum kostek 
Lemi. Hnutí ANO 2011 věnovalo Vojtovi mobilní telefon. 
Celkově tak sbírka dosáhla částky 73 084 korun.

„Vděčnost, kterou ke všem, již se sbírky účastnili, nejde 
slovy ani popsat,“ děkovala při předávání šeků dojatá 
Vojtova maminka. Dodala také důležité poučení: „Pokud na 
ulici potkáte svíjejícího se člověka v křečích, ležícího nebo 

jinak zmateného, nemusí být opilý, může mít epileptický 
nebo hypoglykemický záchvat. Přivolanou pomocí mu 
můžete zachránit život.“

vj

Už počtvrté se u nás v lázních uskutečnila charitativní akce Pomáhejme, když můžeme. V letošním 
roce jsme vybrali úctyhodných sedmdesát tisíc korun. Ty pomohou dvanáctiletému Vojtovi 

při boji s cukrovkou a epilepsií.

ŽIVOTNÍ MYLNÍKY 
4. října 1799   narození

jaro 1816    druhý vážný úraz na poli

1822     počátek lázeňství 
      na Gräfenberku

1826     Priessnitz postavil 
      samostatnou lázeňskou  
      budovu

1837     oficiální povolení císařské 
      komise k provozování lázní 
      bez omezení

7. června 1846  Priessnitz byl vyznamenán 
      Zlatou občanskou medailí

28. listopadu 1851 Vincenz Priessnitz umírá 
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NAŠE LÁZEŇSKÉ DOMY 

LÁZEŇSKÝ PRŮVODCE JAN KRATĚNA SLAVÍ 
OSMDESÁTKU – SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

Tentokrát v našem seriálu představíme stavby, které, ačkoliv nesplňují charakteristiku lázeňských 
ubytovacích kapacit, k lázním, lázeňskému pobytu a odpočinku neodmyslitelně patří. Ano, i v jesenických 

lázních měla být vybudována kolonáda.

Horlivým propagátorem rozvoje lázní se stal po roce 1874 
Priessnitzův zeť Johann Ripper (1830-1912). Díky jeho 
stykům s českými umělci v Praze se v lázních od 70. let 19. 
století objevovali známí architekti a sochaři, mj. Josef 
Václav Myslbek (1848-1922), autor sochy Hygie na 
Českém pomníku z let 1873-1874.

KOLONÁDU CHTĚL RIPPER
Gräfenberk neměl kolonádu. Již od 80. let 19. století se 
objevují návrhy na její stavbu iniciované J. Ripperem. On 
sám byl autorem několika z nich, první Neu Gräfenberg je 
datován rokem 1883, další pochází z roku 1894 a sloužil 
jako podklad pro plány kolonády firmy „Eisen-
Constructions-Werkstätte Friedek“ z roku 1900. Jeden plán 
z roku 1897 vypracoval i místní stavitel Johann Gröger.

PROJEKTY OD PRESTIŽNÍCH 
ARCHITEKTŮ

Nejzajímavější jsou ale projekty dvou významných 
pražských architektů. Profesor německé techniky v Praze 
Zdenko Schubert von Solden (1844-1922) vytvořil projekt 
kryté kolonády spojující dvoupodlažní centrální budovu se 
dvěma identickými čtyřpodlažními křídly v neorenesanč-
ním pojetí. Olomoucký historik architektury Pavel 
Zatloukal datuje projekt do první poloviny 80. let 19. 
století. Z. Schubert von Solden byl patrně také autorem 
návrhu na Polský pomník z let 1891-1894, je mu připisován 
i projekt kuželny z roku 1875 (ten je ale signován Rudolfem 
Zelenkou).

ARCHITEKT 
KARLOVARSKÉ KOLONÁDY 

NA GRÄFENBERKU

Architekt Národního divadla Josef Zítek (1832-1909) se na 
Gräfenberku objevil již v letech 1870 a 1873 v souvislosti s 
objednávkou mramoru pro stavbu Národního divadla. 
Soubor dvou náčrtů a plánu nazvaný Thermen Klein 
Gräfenberg nese signaturu Zitek m/p (vlastní rukou) 
Professor. Jedná se o projekt soustavy budov uskupených 
kolem ojediněle řešené kruhové stavby centrálního bazénu. 
Tyto výkresy vznikly patrně po r. 1880.

Mgr. Bohumila Tinzová
SOkA Jeseník

Jan Kratěna přišel na Jesenicko v roce 1987 za zdravým 
vzduchem z Kladna, kde působil jako báňský záchranář. 
Zamiloval si jesenické hory i historii našeho kraje a od roku 
1993 doprovází hosty našich lázní při poznávání kulturního 
i přírodního bohatství Jeseníku a okolí. Nejvýmluvnější 
vizitkou jeho působení je objekt kaple a hrobky Vincenze 
Priessnitze, který byl ještě na začátku devadesátých let v 
notně zanedbaném stavu. Díky neúnavné dlouhodobé péči 
a starostlivosti našeho průvodce se však kamenná 
novogotická stavba z roku 1853 postupně stala chloubou 
lázní a možná vůbec nejkrásnější pamětihodností celého 
areálu.

„Je to pro mě čest, tady žít a dýchat stejný vzduch, jako 
kdysi dýchali oni,“ říkává občas Jan Kratěna, když s  úctou 
hovoří o Vincenzi Priessntzovi, Janu Ripperovi a dalších 
osobnostech lázeňské minulosti. Z jeho výkladu je vždy 
patrná nesmírná hrdost na zdejší historii a podobné pocity 
také svým projevem dokáže přenést na posluchače.

Jana Kratěnu můžete potkat každou neděli odpoledne na 
lázeňské vyhlídce, doprovází sobotní výlety do hor a také 
výlety na jelení farmu. Až se někdy okolo 23. října 
zaposloucháte do jeho slov a vědomostí, vzpomeňte si a 
popřejte mu také vše nejlepší. Lázeňské prameny vinšují 
hodně štěstí, zdraví a síly do dalšího působení a děkují za 
dlouhodobou podnětnou spolupráci!
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NEREALIZOVANÉ PROJEKTY ANEB 
GRÄFENBERK MOHL MÍT KOLONÁDU

Letos na konci října oslaví lázeňský průvodce Jan Kratěna kulaté životní jubileum – bude mu 80 let! 
Redakce Lázeňských pramenů se připojuje ke gratulacím!

LÁZEŇSKÝ FEJETON

„Jo, za Prisnica, to bylo všecko inši,“ pravju někeři znalci 
hysteryje a maju recht. „Lopatu do ruky, pilu a sekeru a 
marš, pacijente do roboty, aby ses pořadně prohřal. A 
potym marš do lesa pod ledovu sprchu, aby ses zase 
zchladil.“ Žadne polehavani ve vanach, ani gothajske 
masaže a voňave olejičky, maksymalně naboso walking v 
ranni rose. I dneska se najdu ludže, keři prohlašuju, že by se 
taky režim měl v plne miře obnoviť.

No vzpomněl sem se na tuty nazory a v letě zorganizoval 
malu brygadu, taky eksperyment. Novodoba akce-Zet  
obnašala hrabani lišči a větviček, zbirani odpadku a vubec 
čistěni lesa – ganc fajna robota ve zdravym prostředi. Na 
dvě hodinky, žadne galeje.  Plakaty visely všadě, ale 
zatimco v olympijskym studiju Rijo v hale na Prisnicu u 
obrazovek a u kafe bylo narvane, na brigadu přišli čtyři 
ludže.  I tak to ale považuju za uspěch! I když po pulhodině 
sme zostali enem tře. Bo jedna taka četka byla už od začatku 
vyděšena, esli su tam na stromach klišťata…? A když sem ji 
klidnym hlasem řeknul, že les bez klišťaka ji v dnešni době 
žadny němože zaručiť, pohrabala kusek cesty a prchala, až 
se ji za patama prašilo.

Ze zbyvajicich brigadniku byl jeden vyhlašeny lazeňsky 
švihak. Nefalšovany Kasanovak, jak se pravi. Ten tam 
přišel na lov. Konkretně ho tam přivabila jedna taka 
sympaticka blondyna, kera se pro to brigadničeni nadchla 
a cely tydžeň lanařila, koho mohla. On to pochopil jako 
přiležitost a cely žhavy se zapojil do pracovni činnosti. 
Větve řezal a kameny tahal, aby vyniknul, no ale když bylo 
po robotě, tak ho se seksem stejně poslala do řiti. No prostě 
chytra roba: viděla skryty potencijal a využila spravnym 
směrem. Kasanovak aspoň raz cosik užitečneho zrobil a 
vyčistil kus lesa.

Mimochodem, ta stejna blondyna pozvala na tu stejnu 
brigadu dalšich minimalně padesat osob. (Kurnik šopa, 
kdyby všeci přišli, to bych ani rukavice pro ně neměl, natož 
hrabě.) Isto čtyřicet jich odpovědělo, že by přišli, ale: 
„Viče, chystam se na turu s panem Kratěnum, jede se na 
Červenohorske sedlo. Jinak bych určitě přišel a rad!“  Tož 
vypadalo to, jaky to je pech, že se zrobila brigada zaroveň s 
vyletem, jinak by bylo v lese narvane… No ale tušiče 
spravně: na Sedle na tuře něbylo vjec než deset ludži…

Ja ja, jak se ta doba měni! Za Prisnica řezani dřeva a 
studena voda, dneska velkoplošna obrazovka, vyhřivany 
bazen. Ve středověku vlci, medvědi a zbojnici, dneska 
klišťaci. Eště nedávno sbirani hřibu, malin a lov ryb, a včil 
horka novinka – lov Pokermona Hou. Už sem viděl s 
mobilama lovce i na kolonadě. Kolečko blaznu ziskalo novy 
rozměr!

Občan z Grafenberku puvodem z Prajzske

SLOVNÍČEK 

inši   jiné

hysteryje  historie

maju recht  mají pravdu

gothajske masaže  thajské masáže

ludže   lidé, lidi

lišči   listí

Pokermon Hou  Pokémon Go

Z LAZEŇSKEHO 
ŽIVOTA:

JAK SME ZROBILI 
BRIGADU

Zdenko Schubert von Solden, centrální budova kolonády, 1. pol. 80. let 19. stol. Zdroj: SOkA Jeseník

Znáte národní putovní výstavu 

MÁ VLAST CESTAMI 
PROMĚN?

 
Její osmý ročník také letos přináší 

svědectví o zvelebování opomíjených 
míst a objektů v sídlech i krajině. V 
říjnu se s proměnami chátrajících 

staveb v důstojné objekty s užitečnou 
náplní, zkrášlenými náměstími, 
návsemi, nádražími a sakrálními 
stavbami můžete setkat také vy. 
Celý říjen je výstava k vidění 

na Ripperově promenádě. 

JESENÍK
OBNOVA V ÍDEŇSKÉ KAVÁRNY

MÁ VLAST
CESTAMI PROMĚN 

  2016
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HÁJ VÍLY OZDRAVY – POKRAČUJEME 
2. ETAPOU

S PRIESSNITZEM EVROPOU KŘÍŽEM KRÁŽEM

Projekt „Háj víly Ozdravy“ pokračuje 2. etapou. Ve vznikajícím lesním herním prostoru s podtitulem 
„Místo, kde se děti setkávají s přírodou“ přibyly po Labyrintu další prvky. Budování „Háje“ probíhá 

s podporou Olomouckého kraje.

První dva díly tohoto seriálu byly věnovány budování vodoléčebných ústavů podle Priessnitze ve Francii. 
Další pokračování nás zavedou do německy mluvících zemí. Začneme saským hlavním městem – Drážďany 

a tamním, svého času vyhlášeným, vodoléčebným sanatoriem.

V dolní části herního prostoru vznikl vodní prvek s názvem 
„Nádrže zádrže“. U dvou zděných nádrží si děti mohou 
vyzkoušet stavidélka a také přečerpávání pumpou. Voda 
zde protéká dvěma vydlabanými dřevěnými koryty. Hned 
vedle pak vzniklo „Opidum“, neboli „opičí dům“. Ten je 
určen pro šplhání nahoru a dolů. Ač to na první pohled 
nevypadá, kamenný objekt má totiž i vnitřní prostor, do 
něhož mohou odvážnější děti z vrcholu slézt. 

V červenci a srpnu proběhlo v okolí potůčku, který bude 
„Čarodějnou struží“, několik brigád, kde se klienti našich 
lázní podíleli na čištění lesa a vodního toku. Děkujeme 
všem, kdo nabídli přírodě pomocnou ruku a přispěli k 
rekultivaci lidmi poškozeného prostředí.

V horní části Háje, na dohled od „skalního“ městečka u 
vstupu, se nyní staví domeček s názvem Informatorium. 
Zde by se v budoucnu návštěvníci měli dovědět všechny 
informace, které s Hájem souvisí. 

V neděli 9. října se v rámci Priessnitzova týdne uskuteční 
komentovaná prohlídka herního prostoru. Přestože v 
příštím roce se bude projekt dovršovat 3. etapou, Háj už 
bude částečně zpřístupněn.

jg

Saské království se stalo v 19. století kolébkou přírodního 
léčitelství. Již od roku 1835 zde fungoval Spolek přátel 
vody. Jeho členové často pobývali na Gräfenberku jako 
lázeňští hosté. V roce 1886 byl v sanatoriu Polonia (dnes 
Ripper) na Gräfenberku ubytován Dr. med. Heinrich 
Lahmann (1860–1905), aby studoval vodoléčbu přímo na 
místě jejího vzniku. Lahmann je považován za jednoho z 
rozhodujících spoluzakladatelů vědeckého pojetí nauky o 
přírodní léčbě.

DRÁŽĎANSKÝ HYDROPAT 
LAHMANN 

Vystudoval medicínu v Heidelbergu (1885) a zařídil se jako 
praktický lékař ve Stuttgartu. Ale již v roce 1887 si pronajal 
lázně Weißer Hirsch na předměstí Drážďan a zahájil dne 1. 
ledna 1888 jejich provoz jako Sanatorium Dr. Lahmanna, 
které za první rok navštívilo 385 nemocných. Dr. Lahmann 
postupně pozemek odkoupil, k ubytování hostů si však 
musel najmout tři vily.  Luxusní ubytování lázeňských 
hostů se osvědčilo a celoroční provoz prosperoval tak, že 
Lahmann nechal během svého působení postavit deset vil. 
V roce 1894 Lahmann získal statek Friedrichstal u 
Radebergu, kde produkoval vlastní kvalitní maso, zeleninu, 
vejce, mléko a ovoce pro dietní kuchyni. Ostatně, z receptů 
lázeňské kuchyně byla sestavena i kuchařka „Lahmanns 
Dresdner Kochbuch“.

OSVĚTA A VĚDECKÉ DŮKAZY 
Na rozdíl od ostatních představitelů přírodního léčitelství 
byl Lahmann aprobovaným lékařem. Celý život se snažil 
jako výzkumný lékař své terapeutické zkušenosti 
zdůvodnit vědecky a své poznatky rozšiřovat mezi všechny 
vrstvy obyvatelstva. Cílem Lahmanna byla ochrana 
zdravých lidí před nemocemi a léčba nemocných jejich 
orientací na přírodní způsob života. Jeho sanatorium patřilo 
k nejmodernějším zařízením tohoto druhu. Až do 2. světové 
války zde bylo používáno pestré a stále se rozšiřující 
spektrum přírodních způsobů léčby. Voda byla používána 
například v hydroterapeutickém oddělení (pánská a dámská 
koupel), studená, teplá nebo ve formě páry jako koupele, 
střiky, zábaly a obklady. Existovaly všechny varianty jako 
sedavá koupel, koupel do půlky těla, kompletní koupel, 

potící kúra a parní koupel s různými přísadami jako 
smrkový extrakt, síra, uhličitá koupel nebo kyslíková 
koupel. Později přibyla také parní lázeň s přísadou kamenné 
soli nebo minerálními vodami.

KONTAKTY S JESENICKÝM 
RIPPEREM 

Dr. Lahmann zemřel 1. června 1905 na svém statku 
Friedrichstal. Po jeho náhlé smrti se vdova Louise 
Lahmannová rozhodla, že sanatorium bude dále řídit 
rodina.
V lednu roku 1910 se stal primářem v Lahmannově 
sanatoriu rentgenolog Dr. Heinrich Kraft (1867 – cca 1932). 
Vystudoval medicínu v Tübingenu a Štrasburku (1891), kde 
se definitivně usadil jako praktický lékař. Po habilitaci na 
Univerzitě císaře Viléma ve Štrasburku se zde stal roku 
1908 profesorem. Dopisoval si s Priessnitzovým zetěm 
Janem Ripperem, který mu zapůjčoval knihy o vodoléčbě i 
dopisy psané Priessnitzovi jeho pacienty. Prof. Kraft 
zamýšlel napsat knihu pod pracovním názvem „Umění 
vodoléčby Vincenze Priessnitze podle písemných záznamů 
Gräfenberčana“. S Ripperem se setkali během jeho 
návštěvy Drážďan. Ale Ripperova smrt v roce 1912 zřejmě 
Kraftovy plány překazila, ačkoliv již publikoval celou řadu 
prací o podstatě Lahmanovy léčby a o zdravé kuchyni.

LÁZNĚ OBLÍBENÉ 
CELEBRITAMI 

Kolem roku 1913 dosáhlo Lahmannovo sanatorium pod 
vedením prof. Krafta rozkvětu. V roce 1913 navštívilo lázně 
7 416 pacientů! Hosté (třetina cizinců) přijeli – jako na 
Gräfenberk – z celého světa. Léčba u Lahmanna nebyla 
přitom levnou záležitostí. Jedinečnost Lahmannova 
sanatoria mezi dalšími podobnými německými zařízeními 
lze vysledovat z přítomnosti prominentních lázeňských 
hostů. U Lahmanna se léčila např. pruská princezna Irena, 
pobývaly zde dcera posledního německého císaře pruská 
princezna Victoria, řecká princezna Helene, řecká královna 
Friederike. Hostem Lahmannova sanatoria byl i ministr 
propagandy Joseph Goebbels a jeho manželka Magda, 
říšský maršál Hermann Göring se svou ženou Emmy, k 
pacientům se řadilo i mnoho skladatelů a herců. Spisovatel 

Franz Kafka, trpící neurastenií, pobýval u Lahmanna mezi 
28. červencem a 3. srpnem 1903. V roce 1906 se zde léčil i 
pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu Thomas Mann. 
Prof. Kraft ze sanatoria odešel v roce 1918 a působil v 
dalších německých lázních, např. v Baden-Badenu a 
Rippoldsau. 

VZKŘÍŠENÍ STARÉHO 
VĚHLASU? 

Během 2. světové války bylo Lahmannovo sanatorium 
využíváno jako záložní lazaret. Na rozkaz sovětské 
vojenské správy bylo konfiskováno a v letech 1946–1992 
sloužilo jako sovětská vojenská nemocnice. Tehdy došlo k 
naprostému zničení vybavení sanatoria. Veškerá snaha o 
rekonstrukci majetku, uskutečněná po roce 1990 rodinou 
Lahmannovou, byla marná. Komplex budov sanatoria 
odkoupil v roce 1996 spolek evangelické církve Collegium 
Augustinum z Mnichova. V roce 2011 areál získala firma 
Baywobau a postupně probíhají finančně náročné opravy 
jednotlivých vil, např. vily Lahmannovy rodiny 
Heinrichshof.

Mgr. Květoslav Growka
SOkA Jeseník

TIP NA VÝLET

Česky bychom mohli městečko postavené ve 13. století 
nazývat Slezskými Žabkovicemi, německý původní název 
však zněl Frankenstein.

DO MUZEA ZA 
FRANKENSTEINEM

Ačkoli jde o shodu místních jmen, na odkaz doktora 
Frankensteina zde přeci jen narazíte, a to ve sklepení pod 
budovou místního muzea – v jeho podivuhodné laboratoři. I 
samotné muzeum stojí za zhlédnutí, nadchne vás například 
úctyhodná sbírka žehliček či historická tříkolka.

POZDNĚGOTICKÁ ŠIKMÁ VĚŽ
Pokud se vám zatím nepodařilo zajet přímo do italské Pisy, 
nezoufejte, „šikmou věž“ naleznete i pouhých 60 km od 
Jeseníku. Zajímavostí Slezských Žabkovic je právě tzv. 
Křivá věž, která je 34 m vysoká a jejíž vychýlení od svislé 
osy činí téměř 3 metry. Naklonění způsobily v roce 1598 
patrně tektonické pohyby v této oblasti. Z věže budete mít 
krásnou vyhlídku nejen na město, ale i na široké okolí. 
Náměstí dominuje výstavní gotická radnice, nedaleko 
naleznete také kostel sv. Anny, ruiny knížecího zámku či 
torzo klášterního špitálu.

SLEZSKÉ SÍDLO NIZOZEMSKÉ 
PRINCEZNY

Cestou tam či zpět se nezapomeňte zastavit v 10 km 
vzdálené vesnici Kamieniec Ząbkowicki, kde vás okouzlí 
velkolepý palác Marianny Oranžské. Pozor, vstupenky se 
kupují již dole pod hradem, v informačním kiosku v zadní 
části evangelického kostela sv. Trojice.

Mgr. Jarmila Peňázová
LIC

Stavba navazuje na historický Gilbertův pramen a pramen 
Glück auf, které se oba nacházejí nedaleko. Oba zaniklé 
prameny jsou ale velmi blízko silnice. „Rozhodli jsme se 
pro nové místo, odkud je, podobně jako kdysi od pramene 
Glück auf, krásný výhled na hřeben Jeseníků. A použili 
jsme motto „Buď trpělivý”, které odkazuje na radu, již prý 
dal Vincenz Priessnitz svému pacientovi Thomasu 
Marleymu Gilbertovi. Odpočívadlo má být výzvou k 
zamyšlení v dnešní uspěchané době," uvedl Lukáš Abt, 
který za svých studentských let obnovil řadu pramenů na 
Studničním vrchu. „Vyřídit povolení ke stavbě trvalo téměř 
dva roky a realizace vyšla na částku v řádu desítek tisíců 
korun, které poskytli soukromí dárci. Děkuji všem, kteří 
nám umožnili obnovit další kus dědictví Priessnitzovy 
doby,“ dodává Lukáš Abt.
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Když už si myslíme, že je naše studnice těch 
nejzajímavějších výletů téměř vyčerpaná, 
zpravidla nás překvapí další neobjevené 
místo, které rozhodně stojí za pozornost.  

Mezi taková místa patří i polské 
Ząbkowice Ślaskie.

Nedaleko silnice do našich lázní letos na jaře 
vyrostla nová kamenná stavba ve stylu 

pramenů z 19. století. Na louce mezi Krame-
riovou a Kalvodovou ulicí, pod vzrostlým 
javorem, se objevil pomníček s lavičkami 

a nápisem „Buď trpělivý!“  Nové 
odpočívadlo, pojmenované po lázeňském 

pacientovi z Anglie, vzniklo zásluhou 
Lukáše Abta a jeho přátel.

GILBERTOVO 
ODPOČÍVADLO 

VYZÝVÁ K 
ZAMYŠLENÍ

ZA VÝHLEDY 
Z ŠIKMÉ VĚŽE

VODOLÉČBA V NĚMECKÝCH DRÁŽĎANECH

Projekt je spolufinancován z rozpočtu 
Olomouckého kraje

Lahmannovo sanatorium v r. 1899. Zdroj: SOkA Jeseník

Kuchařka Lahmanns Dresdner Kochbuch, 
reprint 2001. Zdroj SOkA Jeseník

Děti si mohly v Labyrintu vyzkoušet cestu ke Kameni přání. S obrázky, na které nakreslily některé
 ze svých přání, putovaly do středu této stavby a u slavnostně nazdobeného kamene 

pak své přání zanechaly. A za odměnu si mohly něco malého odnést…



Paní ředitelko, jaký byl prvotní impuls zahájit 
spolupráci s lázněmi a posílat na rekondiční pobyty 
zaměstnance z Vašich nemocničních provozů?
Společnost AGEL již několik let nabízí svým zaměstnan-
cům rekondiční pobyty ve vybraných lázeňských 
zařízeních v České republice i na Slovensku. V loňském 
roce jsme se s kolegy shodli, že by bylo dobré stávající 
nabídku posílit o další lázeňské zařízení z regionu, který by 
mohl být také pro naše zaměstnance zajímavý, a tak 
započala jednání s Priessnitzovými léčebnými lázněmi. 
Určitě mohu také zmínit, že to bylo také na popud jedné z 
kolegyň, která již Vaše lázně navštívila v minulosti, a byla 
velmi spokojená nejen s nabízenými službami, ale také s 
okolním prostředím.

Zdraví zaměstnance a jeho vitalita ovlivňuje jeho 
výkonnost a efektivitu práce. Máte jako velká 
společnost oddělení rekondičních pobytů?
Bylo by jistě velmi pěkné mít na tyto záležitosti celé 
oddělení, ale agenda spojená s rekondicemi, lázeňskými 
pobyty a benefity pro zaměstnance spadá do kompetencí 
personálního odboru společnosti AGEL a.s. a ten ve 
spolupráci s personalisty jednotlivých společností skupiny 
sjednává, koordinuje a zprostředkovává nabídku rekondic 
pro jednotlivé zaměstnance ze společností v rámci celé 
skupiny AGEL.

Nabízíte rekondiční pobyty všem Vašim zaměstnan-
cům?
Přesto, že bychom rekondiční pobyty rádi nabídli všem 
našim zaměstnancům, není to možné. Rekondiční pobyty 
jsou především určeny pro zaměstnance, kteří pracují na 
rizikových pracovištích a také pro vybrané zaměstnance 
jednotlivých společností v rámci skupiny AGEL. Výběr a 
přidělení rekondice danému zaměstnanci je každoročně na 
základě rozhodnutí vedení daného zdravotnického zařízení 
či společnosti.

Jaké další benefity mohou využívat?
V rámci jednotlivých zařízení společností skupiny AGEL je 
široká nabídka benefitů, které jsou v rámci celé skupiny 
dány kolektivní smlouvou. Mezi nejzajímavější bezesporu 
patří týden dovolené navíc, příspěvky na životní pojištění, 
stabilizační odměny za odpracované roky, příspěvek na 
dětské tábory dětí zaměstnanců, možnost kariérního a 
dalšího profesního růstu atd. Velmi významnými benefity, 
kterými se mohou naše zařízení pyšnit, jsou také 
propracovaný adaptační proces při nástupu nového 
pracovníka nebo např. široká škála kurzů, odborných stáží a 
workshopů, kterých se mohou naši zaměstnanci účastnit. V 
neposlední řadě bych také zmínila řadu kulturních akcí, 
sportovních turnajů a společenských událostí, které jsou 
mezi našimi zaměstnanci velmi oblíbené.

Vnímáte, nebo přímo měříte, spokojenost s ozdravnými 
pobyty, zdravotní stav či výkonnost po návratu do 
zaměstnání?
Pravidelně jsou v našich zařízeních prováděny průzkumy 
spokojenosti, které jsou následně zpracovávány a 
vyhodnoceny, a jejich výsledky projednávány s vedením 
dané společnosti. Součástí těchto průzkumů spokojenosti 
zaměstnanců je samozřejmě i oblast benefitů a rekondič-
ních pobytů. Z historie můžeme říci, že o pobytové 
rekondice je stále mezi zaměstnanci obrovský zájem a těší 
nás velmi pozitivní ohlas právě na Priessnitzovy lázně, 
které byly do nabídky pobytů zařazeny v letošním roce. Co 
se týká výkonnosti po návratu z rekondičního pobytu, tam 
není možné po 4 dnech očekávat nárůst výkonnosti, ale 
určitě si lidé odpočinou a zrelaxují, a to je hlavním 
záměrem.

Jak jsou spokojeni Vaši zaměstnanci s rekondičně-
rehabilitačními pobyty v lázních a benefity obecně?
Jak jsem již uvedla v předešlém dotazu, mezi našimi 
zaměstnanci se rekondiční pobyty těší stále většímu zájmu 

a spokojenosti. Nejvíce zájemců zaznamenáváme o pobyty 
v Luhačovicích, Rajeckých Teplicích a již zmíněném 
Jeseníku.

U dalších benefitů je to různé a závisí to od konkrétní 
profese nebo zdravotnického zařízení. Naše společnosti 
jsou ale pověstné svým příjemným prostředím a kvalitním 
personálem, který se věnuje každému studentovi nebo 
novému zaměstnanci tak, aby mu zpříjemnil jeho vstup na 
nové pracoviště, dále možnostmi dalšího vzdělávání a 
kariérního růstu.

Znáte Jeseníky? Už jste si i Vy dopřála pobyt v lázních? 
Jeseníky znám pouze omezeně, spíše lyžařská střediska, 
nicméně působí na mě velmi pozitivně. V lázních jsem 
relaxační pobyt ještě nevyužila, k tomu se teprve chystám.

Jak nejraději relaxujete?
Při sportu, ve fitness nebo na kole.

Mgr. Tomáš Rak, MBA

Jak dlouho spolupracujete s Priessnitzovými 
léčebnými lázněmi a jak spolupráce začala?
Spolupráce mezi Žateckým pivovarem a Priessnitzo-
vými léčebnými lázněmi započala v roce 2015 
uvedením bezlepkového piva Priessnitz a Priessnitz 
tmavý na trh. Před samotným zahájením spolupráce 
však již byl Žatecký pivovar tradičně jedním ze 
sponzorů tenisového turnaje Priessnitz Cup a mnoho 
vítězů jednotlivých kategorií si s sebou domů odvezlo 
ceny poskytnuté Žateckým pivovarem.
 
Má spolupráce s tak specifickým obchodním 
partnerem, jako je lázeňské zařízení, nějaká 
úskalí?
Nejsložitější byla přípravná fáze spolupráce, kdy bylo 
potřeba přizpůsobit výrobek jak po obsahové stránce, 
tak i jeho formou zvyklostem a očekávání lázní, ale 
především lázeňských hostů. Samotná spolupráce je 
již rutinní záležitost, která běží bez větších problémů.
 
Poskytujete lázním nějaké nestandartní služby?
Před samotným rozjezdem projektu jsme si s vedením 
lázní přesně specifikovali, pro jakou cílovou skupinu 
zákazníků bude pivo určeno a jakým způsobem jim 
bude nabízeno. Lázním jsme vyšli vstříc při tvorbě 
etiket, které plně vycházejí z jejich jednotného 
vizuálního stylu, a vytvořili jsme také praktické 
dárkové balení pro hosty, kteří si chtějí odvézt z lázní 
něco na památku, či přivézt dárek pro své blízké.

Co vnímáte jako přidanou hodnotu Vaší společnos-
ti v rámci této spolupráce?
Jsem přesvědčený, že přidanou hodnotou je unikátní 
způsob výroby piva Priessnitz. Jedná se totiž o světlý 
ležák, který je vyroben jedinečným patentovaným 

způsobem tak, aby jej mohli konzumovat i lidé trpící 
celiakií. Ti běžné pivo kvůli jeho vysokému obsahu 
lepku pít nemohou. Celiakie je onemocnění, jehož 
projevy jsou vyvolané nesnášenlivostí lepku a na 
které je zatím jediným lékem přísná doživotní 
bezlepková dieta. Celiak tak musí vyloučit ze svého 
jídelníčku potraviny, které obsahují pšenici, ječmen, 
žito a oves. Pivo Priessnitz umožňuje dopřát příjemný 
zážitek z vychutnání zlatého moku i lidem, pro něž 
bylo pivo do této chvíle téměř zapovězenou 
komnatou.

Jaké má Žatecký pivovar plány do budoucna?
Naším cílem je být vůdčím pivovarem na poli 
řemeslně vyráběných piv, což se nám již částečně daří. 
Svědčí o tom nejen značka Priessnitz, ale i další naše 
výrobky, například pivo Celia Organic či nejnověji 
klasický český ležák Sedmý schod, avšak za studena 
dochmelený speciální odrůdou slavného žateckého 
chmele.
 
Byl jste někdy v lázních na pobytu? Jak 
relaxujete?
V Priessnitzových lázních jsem byl již několikrát, byl 
jsem i účastníkem tenisového turnaje, který je, dle 
mého názoru, pokaždé velice povedenou tečkou za 
lázeňskou sezonou a jsem velkým obdivovatelem již 
na první pohled viditelného úsilí, vedoucího k 
neustálému zdokonalování jak vlastních lázeňských 
prostor, tak i blízkého či vzdálenějšího okolí lázní.

Za rozhovor děkuje 
Mgr. Tomáš Rak, MBA
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O POBYTOVÉ REKONDICE JE OBROVSKÝ 
ZÁJEM, POZITIVNÍ OHLAS MAJÍ 

I PRIESSNITZOVY LÁZNĚ

PŘEDSTAVUJEME NAŠE DODAVATELE

AGEL je nejúspěšnějším poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Jen v České republice v současné 
době AGEL provozuje jedenáct nemocnic, šest poliklinik, síť lékáren, laboratoří, distribuční společnosti 

a další specializovaná zdravotnická zařízení. V jejích nemocnicích je každoročně hospitalizováno přes 170 
tisíc pacientů, o které se stará téměř devět tisíc zaměstnanců. O jejich rekondici se naopak starají naše lázně.

Významným dodavatelem nápojů, konkrétně pivních speciálů, pro Priessnitzovy léčebné lázně a.s. 
je Žatecký pivovar s.r.o. Ačkoliv společnost na trhu působí od roku 2001, navazuje na tradici prvního 

měšťanského průmyslového pivovaru, který byl v Žatci založen už v roce 1801.

PIVO PRIESSNITZ JE VYROBENÉ JEDINEČNÝM 
PATENTOVANÝM ZPŮSOBEM

Při příležitosti oslav 600 let od založení obce vydala 
nedaleká Česká Ves publikaci zaznamenávající nejen 
dávnou historii, ale také významné milníky a momenty 
současného života svých obyvatel.

Od dob dolování zlata přes období tzv. čarodějnických 
procesů prochází čtenář dějinami 19. století, v němž 
graduje také rozvoj lázní na kopci zvaném Gräfenberk. Tato 
osada spadala větší měrou pod Frývaldov (dnešní Jeseník), 
ale malá část se nacházela na katastru obce Böhmischdorf, 
tedy Česká Ves. Tak i gräfenberský potok, motivující při 
svém prameništi k procházkám lázeňských hostů a 
osvěžujícím procedurám v Pánské či Dámské sprše, 
pomáhal dole pod kopcem roztáčet kolo českoveského 
mlýna. Blízkost obcí dokumentuje například sňatek 
Vincenze Priessnitze se Sofií Prissnitzovou, pocházející 
právě z České Vsi. Významným rodákem byl i Priessnitzův 
konkurent Johann Schroth, který založil léčebný ústav v 
Dolní Lipové.

Každá obec si cení zaznamenání svých dějin a každý 
pamětník často zavzpomíná na dobu svého mládí. Ti 
českoveští si rádi připomenou třeba úspěchy zdejších 
sportovců nebo oblíbené akce hasičského spolku či 
představení ochotnického divadla. Při listování zvědavé 
oko zabrousí také k četným zajímavostem. Věděli jste, že 
při rozhledně na Zlatém Chlumu stávala již od počátku 20. 
století horská chata? Byla pojmenována podle polesného 
Medritzera a sloužila turistům v létě i v zimě až do 50. let. 
Dnes se z vyhlídkové věže díváme na okolní krajinu 
protnutou pásmem vesnic i měst od hradeb Jeseníků až do 
úrodných nížin Polska. Zvídavý čtenář má s touto knihou 
možnost objevit další střípky v mozaice života kraje.

Mgr. Jarmila Peňázová
LIC

Ing. Radek Vincík

Mgr. 
Kateřina Saparová, MBA

obchodní ředitel společnosti
Žatecký pivovar s.r.o.

ředitelka personálního 
odboru AGEL a.s.

KNIŽNÍ TIP

600 LET 
ČESKÁ VES

Síť pěších poutních cest byla v posledních patnácti letech 
obnovena v celé Evropě a svatojakubská cesta byla zapsána 
na seznam nehmotného evropského kulturního dědictví 
UNESCO. Myšlenka na propojení její severní a dunajské 
„magistrály“ ve směru Jeseníky – Šumava se před několika 
lety zrodila v hlavě Vladislava Jankese ze supíkovického 
Krasohledu, který k tomu řekl: „Vytrasování poutní stezky 
nazvané „Via Silesia Carrarea“ je běh na dlouhou trať. 
Situaci komplikují nedokončené církevní restituce a 
nelehká jednání s vlastníky pozemků. Jsem rád, že nám 
jesenické lázně vyšly vstříc a po milníku v Supíkovicích 
můžeme dnes slavnostně odhalit další.“ 

OTAZNÍKY NAD KAMENEM
 Vladislav Jankes také přiblížil dramatickou historii 
kamene, z něhož byl milník vyroben: „Na okraji lomu jsem 
před lety objevil opracovaný mramorový blok. Majitele 
lomu se mi podařilo přesvědčit, aby kámen věnoval našemu 
sdružení. Poté, co jsem blok umyl, zjistil jsem, že jsou v 
něm vysekaná židovská jména a pomník nese signaturu 
brněnského kamenictví Müller. V průběhu války se zřejmě 
z nějakého zrušeného židovského hřbitova dostal do 
Supíkovic, které byly tehdy centrem kamenosochařské 
výroby. Za finanční podpory Priessnitzových léčebných 
lázní byl kámen přebroušen na milník svatojakubské cesty. 
Doplňuje ho socha poutníka, která byla loni vytvořena na 
tradičním Dřevosympoziu u vápenky.“

STYLOVÝ KŘEST
Horní část pomníku zdobí bronzová mušle hřebenatka, 
která je tradičním symbolem cesty do Compostely. 
Vytvořila ji jesenická sochařka Iva Svobodová, která 
kámen při odhalování 5. července také slavnostně 
„pokřtila“ vodou z jesenických pramenů. Druhým 
„kmotrem“ byl Tomáš Hradil, který v roce 2007 putoval do 
Compostely pěšky z Jeseníku. Na slavnost dorazil v 
poutnické „výstroji“ a podělil se s ostatními krátce o své 
vzpomínky z cesty. 

Nový objekt spojuje léčebnou tradici a odkaz našich lázní 
se starým duchovním prvkem poutnictví. Tak jako v lázních 
člověk nachází a obnovuje fyzické a psychické síly, na pěší 
pouti hledá nadhled a správný směr do svého dalšího života.

jg

Půvabný mramorový pomníček ozdobený 
bronzovou skulpturou hřebenatky můžete od 
letošního léta najít u točny vláčku při vstupu 
do Parku Vincenze Priessnitze. Doprovází jej 

dřevěná socha poutníka. Oba artefakty 
odkazují na středověkou poutní cestu do 
Santiaga de Compostela ve Španělsku. 

Lázním je věnoval spolek 
Krasohled ze Supíkovic.

NOVÝ 
SVATOJAKUBSKÝ 
MILNÍK U JIŽNÍHO 

SVAHU www.agel.cz

Roman Janas, 
Pavel Macháček.

Česká Ves 2016, 296 s.
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POJĎTE SI S NÁMI HRÁT, 
ANEB BĚLÁ V POHYBU

UŽ SE TĚŠÍME NA PRVNÍ BRUSLENÍ, 
BUDE OPĚT NA MIKULÁŠE!

NOVINKA V LÉČBĚ DĚTÍ: TERAPIE 
RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ POMOCÍ ZPĚVU 

A HRY NA FLÉTNU
Priessnitzovy léčebné lázně se úzce specializují na léčbu respiračních nemocí v dětském i dospělém věku. 

Od července 2016 děti nově léčíme pomocí zpěvu a hry na flétnu.

Jako referent volného času připravuji programy pro děti i dospělé. S celým týmem pravidelně připravujeme 
osvědčené programy, hledáme však i aktivity nové, které by vás také mohly zaujmout a nadchnout. Mezi 

novinky patří návštěva sportovně zábavního centra v Bělé pod Pradědem.

Lázeňské kluziště je tradiční zimní atrakcí Priessnitzových léčebných lázní. Slavnostní otevření kluziště 
probíhá vždy na začátku prosince, provoz ukončujeme v polovině března. Letos tomu nebude jinak. Opět 

zahajujeme 5. prosince s Mikulášem, Andělem i Čertem.

Dýchací obtíže jdou ruku v ruce s vadným držením těla. 
Proto je nesmírně důležité, jak dýcháme, jak se nám 
zapojují svaly v oblasti hrudníku a samotná bránice. U nás v 
lázních se při skupinovém i individuálním cvičení 
zaměřujeme na aktivaci výše zmíněných částí těla, čímž 
chceme ovlivnit nejen dýchání, ale i držení těla dětí. 

UNIKÁTNÍ TERAPIE ZPĚVEM
Během hodiny zpěvu se děti zábavnou formou učí pracovat 
s dechem, správně používat jazyk a hlasivky. Do určité míry 
se tedy trénují i logopedické potíže, které jsou u dětí v 
současné době rozšířené. Terapeutka má vždy připravený 
příběh, který během celé terapie přivádí děti ke známým 
dětským písničkám. Písničky se učí děti vytleskávat, čímž 
se seznamují s rytmem a zároveň trénují  koordinaci 
pohybu. Zpěv je doprovázený hrou na tělo (jógové pozice, 
pohybové ztvárnění písně apod.). Děti se seznamují s 
jednoduchými hudebními a rytmickými nástroji, jako např. 
bubínkem nebo dřívky, a doprovázejí svůj zpěv. Konec 
hodiny je zakončený krátkou relaxací a uvolněním celého 
těla. Terapie zpěvem je unikátní a běžně se k léčbě 
dechových obtíží nepoužívá. Touto jedinečnou procedurou 
chceme ukázat, jak jednoduše lze dětem v léčbě jejich 
onemocnění pomoci.

ŽILKOVA TERAPIE FLÉTNOU
Naopak terapie pomocí hry na flétnu je známá od 70. let 20. 
století. Přišel s ní Václav Žilka, který vycházel z praxe 
amerického lékaře Meyera Markse. Při hraní se děti naučí 
lépe ovládat svůj dech, dochází k pročištění dýchacích cest 
a zlepšuje se kapacita plic. Pomocí odporovaného výdechu 
prostřednictvím flétny se výrazně aktivují dýchací svaly a 

bránice. Odporovaný výdech způsobí vibraci na dýchacích 
cestách – v průduškách a průdušnici, aktivuje se tak 
vykašlávání hlenu, čímž se odstraňují nečistoty, prach a 
alergeny. Podobně jako u zpěvu, tak i při hodinách hry na 
flétnu se děti naučí zahrát několik tónů, jednoduché 
melodie či písničky. Učí se taktéž vytleskat rytmus za 
pomocí rytmických nástrojů. Součástí terapie je dechová 
průprava a správná technika výdechu a hry na flétnu. Opět 

je hodina vedena formou hry, aby děti udržely pozornost a 
aby se něčemu přiučily.

Naše lázně by se měly stát inspirací a návodem pro rodiče, 
jak jednoduše léčit dětem respirační obtíže. Nejednomu 
dítěti pomohla hra na flétnu nebo zpívání zbavit se 
astmatického onemocnění.

PhDr. Eva Jurčáková
vedoucí oddělení fyzioterapie

INDOOR PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Sportovně zábavní centrum v Bělé bylo otevřeno opravdu 
nedávno, 12. srpna 2016. Toto centrum je jedinečné svým 
rozsahem aktivit: nabízí indoorové vyžití pro děti i dospělé. 
Měla jsem tu možnost si sama vyzkoušet všechny aktivity, a 
proto vám vše můžu osobně zprostředkovat.

BOULDERING I LYŽAŘSKÝ 
SIMULÁTOR

Centrum je rozdělené do dvou částí – SVĚT SPORTU a 
DĚTSKÝ SVĚT. Sportovní část se nachází v přízemí 
budovy a nabízí aktivity vhodné pro všechny od 4 let. Nejen 
nejmenší lezci si mohou vyzkoušet boulderingovou stěnu 
nebo lanové a balanční prvky.  Náruživí lyžaři jistě uvítají i 

během celého roku lyžařský stimulátor, přitažlivá je rovněž 
představa stát se alespoň na chvíli biatlonistou v biatlonové 
laserové střelnici. Vzdělávací funkci plní naučné panely na 
stěnách: dozvíte se např. jak správně používat balanční 
prvky, jak pracovat s TRX (závěsný posilovací systém), 
nechybí ani informace o historii běhu, nordic walkingu či 
cyklistiky. Pro ženy i muže doporučuji měřicí přístroj, který 
analyzuje některé tělesné hodnoty: BMI, tukovou vrstvu, 
krevní tlak a srdeční tep.

POZNÁVEJTE NEJEN 
JESENICKÝ LES

V prvním patře se nachází naučně herní prostor vhodný pro 
děti do 12 let, ale nejen pro ně. Herní panely provádí 
přírodou jesenických hor a přináší informace, které jsou v 
mnohém objevné i pro nás dospělé.  Stejně jako děti, tak i 
vás určitě zaujme pískoviště se stopami místní zvěře v 
životní velikosti.

Ty nejmenší děti se vyřádí na provazové cestě zakončené 
skluzavkou nebo v balónkovém koupališti.

Věřím, že se společně v tomto novém centru potkáme!

Kateřina Galušková
vedoucí volnočasových aktivit

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

Také během nadcházející sezony vám nabízíme permanent-
ky, akce pro děti i dospělé. Těšit se můžete na pravidelné 
školičky bruslení, dovednostní hry pro děti, karnevaly, 
diskotéky na ledě, ale také na exhibiční utkání hokejistů. 

Kateřina Galušková
vedoucí volnočasových aktivit

Jesenické gymnázium ve spolupráci 
s Olomouckým krajem a několika místními 
sportovními oddíly otevřelo v loňském roce 

nový studijní obor – Gymnázium se 
sportovní přípravou. A právě při regeneraci 
nadějných sportovců využívá škola našich 

lázeňských služeb.

POMÁHÁME 
VYCHOVÁVAT 

BUDOUCÍ 
SPORTOVNÍ 

PROFESIONÁLY

HALLOWEEN

28. 10. 2016
lidový svátek 

se strašidelnými bytostmi 

v lázních

JIŽNÍ SVAH

Dotazy a rezervace kluziště:

584 491 128 nebo 724 305 126.

Na provozu umělého kluziště se 
finančně podílí město Jeseník.

Gymnázium Jeseník zřízením tohoto speciálního oboru 
vytvořilo pro mladé sportovce z Jesenicka, ale i z celého 
Olomouckého kraje a Ostravska studijní podmínky, které 
umožňují nejen kvalitní vzdělání, ale zároveň profesionální 
sportovní přípravu. V současné době v Jeseníku fungují dva 
obory, a to běžecké lyžování a cyklistika. 

Aby byl komfort studia a sportu dokonale spojen, je 
důležitá i kvalitní regenerace. Proto s iniciátory a 
podporovateli výchovy mladých sportovců spolupracují i 
naše lázně. Studenti pravidelně 1x týdně k regeneraci 
využívají lázeňskou tělocvičnu a saunový svět. 

A k čemu je vlastně regenerace dobrá? Dovolím si citovat 
definici regenerace: REGENERACE je veškerá činnost, 
která vede k plnému a rychlému zotavení všech tělesných a 
duševních procesů, jejichž klidová rovnováha byla nějakou 
předcházející činností narušena a posunuta do určitého 
stupně únavy. REGENERACE je nedílnou součástí 
přípravy každého sportovce.

Za lázně mohu říci, že jsme rádi, že alespoň trošičku 
můžeme přispět k lepším výkonům našich jesenických 
sportovců, kterým tímto přeji mnoho sportovních úspěchů i 
v budoucnu. Možná o nich někdy uslyšíme i v tom velkém 
sportovním světě. Jenom pro vaši představu: na tomto 
gymnáziu studuje několik mistrů a vícemistrů ČR. V 
běžeckém lyžování jsou to například Kim Žalčík a Karolína 
Poulíková, v cyklistice dominuje jméno Ondřeje Taraby.

Kateřina Galušková
vedoucí volnočasových aktivit

www.belavpohybu.cz
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LÁZEŇSKÁ
POKLADY VE VAŠICH

Vzpomínka Jiřího Hasila 

z Jeseníku na výlet do lázní. 

Psal se rok 1989.

Tato fotografie je stará zhruba půl století, 

a podle transparentu na Sanatoriu byla 

focena na 1. máje. Je na ní otec, strýc 

a babička pana Ponížila z Liberce.

Také v máji je pořízená tato 

fotografie, kterou nám zaslala paní Ludmila 

Boturová. Psal se rok 1986.

Hodně dětských vzpomínek na lázně 

má Lucie Ponížilová z Liberce. V lázních 

pravidelně trávila s rodiči a sourozenci 

nejednu volnou chvíli.

Poznáváte ho? Na maďarském lvu, 

symbolu lázní, nesedí nikdo jiný než princ 

z pohádky Princezna se zlatou hvězdou 

na čele Josef Zíma! 

Jesenické zimy byly vždy dlouhé a opravdu bohaté na sníh. Zimního toulání 

po Studničním vrchu se však někteří hosté rozhodně nezalekli, Pravidelně chodili 

na výlety k pramenům, a třeba i s lyžařskou výbavou.

Radomír Skokan ze Štědrákovy Lhoty je ročník 1924. V Jeseníku sloužil na vojně 

v roce 1947. K fotkám se svými dvěma kamarády v přiloženém dopise dodal: 

„Jestli Vám to k něčemu bude, nevím. Já už je nepotřebuji.“ Bude, tyto vzpomínky 

si rozhodně nemůžeme nechat pro sebe!

V Jeseníku se roku 1971 narodila Pavlína 

Rivolová z Kroměříže. A právě z tohoto 

roku je tato fotografie před Sanatoriem 

Priessnitz, s Pavlínou v kočárku.

Na fotografii z roku 1969 jsou prarodiče 

Radka Urce se svými dcerami. Tehdy 

ještě netušili, že za 15 let se odstěhují 

ze Křtin u Brna do Hanušovic.

Petr Lexa nám zaslal fotografie vyzařující 

elegancí a šarmem první republiky.

Areálem lázní procházela trať tradičního 

turistického pochodu „Jesenická 25“. 

Fotografie z roku 1975 zachycuje studentky 

jesenického gymnázia na kontrolním bodě.

Fotografie ze zimy na přelomu 50. a 60. let 

minulého století. Marie Straňáková 

z Divnic, která stojí uprostřed, k nám 

jezdila pravidelně patnáct let.
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HISTORIE
STARÝCH FOTOALBECH

Maminka Veroniky Jarošové na jesenické 

lázně a Jeseník prý moc ráda vzpomíná. 

Proto nám Veronika poslal snímek z roku 

1976. Uhodnete, kde byl pořízen?

Rodina Satinova z Divnic na Valašsku 

jezdila do lázní za babičkou. A Jeseníky 

si opravdu oblíbili. Vždyť děti na snímku se 

sem pravidelně vracejí už se svými potomky.

Pamatujete jezírko před Hradem 

i s fontánou? Jistě, ještě nedávno. Tato 

fotografie byla pořízena někdy 

v 60. letech minulého století.

Ivana Rottrová z Opavy k nám poprvé 

do lázní přijela ještě jako dítě v roce 1995. 

Od té doby k nám ráda jezdí 

pravidelně každý rok.

Poznáváte? Prodej zmrzliny 

v Priessnitzových lázních. Snímek pochází 

z 80. let minulého století.

Vzpomínáte na tzv. areál zdraví? 

Byla to mírně svažitá louka s dřevěným 

přístřeškem, ohništěm a různými herními 

prvky.  Spousta dětí zde trávila volný čas.

Nenahraditelnou součástí lázeňské kultury je i dnes Dechový orchestr mladých Jeseník. Bohužel fotografii nemáme datovanou, 

ale třeba i podle načesaných kadeří si zkusíte odhadnout rok focení.

Maďarský lev je vděčným objektem pro 

zachycení lázeňských vzpomínek. U sochy si 

fotku do rodinného alba udělali také 

Jarošovi se svými dvěma syny. 



Simona se začala bylinkaření a studování oblasti lidského 
organismu z pohledu alternativní medicíny intenzivně 
věnovat během těhotenství. Poté se pustila do psaní článků, 
zanedlouho přišly na řadu knihy, přednášky i konzultace. 
Na základě dlouholeté praxe a zkušeností v různých 
oborech alternativní medicíny vznikla i společnost Léčíme 
přírodou s.r.o zabývající se přírodní léčbou. Sama Simona 
říká, že bylinková manufaktura byla jejím snem.

Rodinná firma se zaměřuje na výrobu doplňků bez 
nežádoucích vedlejších účinků, které působí jako prevence 
i regenerace a vedou ke zlepšení stavu při různých 
zdravotních potížích. Na výrobu bylinných kapek používají 
v maximální míře čerstvé suroviny (semena, květy, byliny a 
čerstvě usušené léčivky) z vlastního sběru. Kapky se 
vyznačují vysokou koncentrací účinných látek. Téměř 
všechny léčivky jsou sbírány v čistých oblastech Jeseníků. 
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JESENICKÁ NEMOCNICE BUDUJE KVALITNÍ 
A BEZPEČNÉ PROSTŘEDÍ PRO PACIENTY LDN

ŠVESTKOVÁ KOUPEL 
Švestkový výtažek bohatý na vitamíny a minerály má 
regenerační, omlazující a zjemňující účinky. Jedinečná 
vůně, ve které se snoubí ovocné a mandlové tóny, báječně 
zpříjemní vaši péči o pokožku. Švestková koupelová sůl 
změkčuje pokožku a napomáhá regeneraci fyzických i 
psychických sil, lahodné sladké aroma dozrávajících slív 
přináší příjemné uvolnění a zbavuje stresu.

320 Kč / 20 min koupel / 10 min zábal

BRUSINKOVÁ KOUPEL
Už naši předkové považovali brusinky za všelék. Jsou 
výborným antioxidantem, využívají se v prevenci proti 
zánětu močových cest, pozitivně působí na cévní soustavu, 
snižují dokonce cholesterol a bojují proti zubnímu kazu. 
Díky obsahu omega-3 mastných kyselin se však podílejí 
také na rekonstrukci buněčné membrány. Díky brusinkové 
koupeli tedy bude vaše pokožka pevnější a pružnější. 
Ideální je pro zralou pleť, které dodá mladší vzhled.

320 Kč / 20 min koupel / 10 min zábal

OŠETŘENÍ ZAROSTLÉHO 
NEHTU ŠPONOU – ORTONYXIE  
Efektivní metoda, známá také jako šponování nebo rovnání 
nehtů, vám pomůže v boji proti zarůstajícím nehtům. Na 
místo bolestivého strhávání nehtového lůžka nebo plastiky 
vám špona z kovových chirurgických drátů nebo vzpružin 
bezbolestně postupně rovná nehet do jeho přirozeného 
tvaru, aniž by se jakkoliv nehet nebo nehtové lůžko 
poškodily či narušily. Podstatou procedury je působení 
dlouhodobého tlaku na okraje nehtu tak, aby došlo k jeho 
postupnému narovnání. Špona podporuje přirozený růst 
nehtů a navíc ji lze použít i v případě, že okolní tkáň je 
zanícená. Doba rovnání je přímo úměrná mnoha faktorům, 
jako jsou dědičné vlivy, rozsah poškození a příčina, 
zdravotní stav nehtu a okolní tkáně, obuv, pohybové 
aktivity, spolupráce a disciplína pacienta. Obvykle je třeba 
na posunutí docházet 1krát měsíčně po dobu jednoho roku.

500 Kč (v ceně je zahrnuta 1 špona v hodnotě 220 Kč)

Hlavní výhody léčby šponou:
ź rychlá úleva od bolesti
ź dlouhodobé zlepšení
ź jednoduchá a velmi šetrná aplikace
ź vynikající přizpůsobení špon různým typům nehtů
ź neomezování pacienta při každodenní rutině a při 
 pracovních či sportovních aktivitách
ź vynikající alternativa chirurgického zákroku
ź špony jsou klasifikovány jako zdravotní prostředek, 
 podobně jako zubní rovnátka

Procedury objednávejte na tel. 584 491 109 nebo na 
prodejprocedur@priessnitz.cz Kompletní nabídku 

najdete na www.priessnitz.cz.

WELLNESS 
NOVINKY

NOVINKA V PÉČI 
O ZDRAVÍ

Jesenická nemocnice úspěšně pokračuje v realizaci 
subprojektu „Kvalitní péče o seniory a dlouhodobě 
nemocné Jesenicka v bezpečném a lidském prostředí“, 
CH.10/1/016. Nově zrekonstruovaná léčebna dlouhodobě 
nemocných zajistí klientům maximální komfort a bezpečné 
prostředí. Další aktivity subprojektu směřují k realizaci 
komplexního programu péče v oblastech rehabilitace, 
sociálního poradenství, návaznosti domácí péče, bazální 
stimulace aj.

Realizace subprojektu je finančně podpořena z Programu 
implementace švýcarsko-české spolupráce (Supported by a 
grant from Switzerland through the Swiss Contribution to 
the enlarged European Union). Na financování se podílí 
také Olomoucký kraj a Sdružení měst a obcí Jesenicka.

DIETNÍ SESTRA RADÍ…

RYBÍ OLEJ A JEHO POZITIVNÍ VLIV 
NA NAŠE ZDRAVÍ

ZKUSILI JSTE BYLINNÉ KAPKY 
ZE SRDCE JESENICKÝCH HOR?

Podle posledních údajů se ryby na českém jídelníčku objevují více. Spotřeba meziročně stoupla 
o 0,02 kg na 3,73 kg ryb na obyvatele za rok. I přes tyto údaje se velmi často setkávám 

s absencí ryb v jídelníčku klientů. 

Simona Procházková je bylinkářka z Jeseníků. Od dětství byla fascinována přírodou a všemi jejími dary. 
Intuice ji dovedla ke starým herbářům, které s nadšením pročítala. Dnes je úspěšnou autorkou několika 

knih a také majitelkou vysněné bylinkové manufaktury. Její tinktury můžete nově koupit i u nás. 

Přitom zrovna ryba je výborným zdrojem omega-3 
mastných kyselin. Proto, pokud nehodláte (či z nějakého 
důvodu nemůžete) rybu do jídelníčku zařadit, je velmi 
rozumné omega-3 mastné kyseliny doplňovat alespoň 
prostřednictvím rybího oleje. Má řadu pozitivních účinků:

SNIŽUJE ZVÝŠENÝ 
KREVNÍ TLAK

Rybí olej je považován za přírodní potravinu, která má 
prokazatelný vliv na zdraví srdce. Prozatím není znám 
mechanizmus působení, vědci se však domnívají, že 
existuje souvislost mezi poměrem omega-3 a omega-6 
mastných kyselin.

UDRŽENÍ / NABRÁNÍ 
SVALOVÉ HMOTY

Rybí olej, konkrétně DHA, podporuje proteosyntézu, takže 
se hodí při snaze udržet/nabrat svalovou hmotu.

BOJUJE PROTI ARTRITIDĚ
Opět zde hraje roli poměr omega-3 a omega-6 mastných 
kyselin. Studie ukazují, že pokud se navýší příjem omega-3 

na úkor omega-6, dojde ke zmírnění příznaků revmatoidní 
artritidy a osteoartritidy. U zdravých lidí konzumace 
omega-3 podporuje prevenci vzniku těchto onemocnění.

PODPORUJE LÉČBU DEPRESE 
Rybí olej může zvýšit účinnost konvenční léčby deprese. 
Dále může být pomocníkem při léčbě i jiných duševních 
onemocnění.

POMÁHÁ PŘI HUBNUTÍ
Z tohoto pohledu nás zajímá díky obsahu TTA (tetradecyl-
thioacetová kyselina), která teoreticky může přispívat k 
lepšímu spalování tuků. V současnosti vypadá TTA 
mnohem nadějněji než CLA (konjugovaná kyselina 
linolová), která se běžně prodává jako spalovač tuků, 
nicméně tato její funkce nebyla prokázaná žádnou studií na 
lidech. Podle studie CLA, která byla provedena na myších, 
byste pro pozitivní vliv na hubnutí museli konzumovat 
denně obrovské množství, naštěstí disponuje celou řadou 
jiných zdravotních benefitů, o tom ale napíšeme zase jindy.

Bc. Veronika Škodová,
výživový poradce, všeobecná zdravotní sestra

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.

Tinktury rodinné bylinkové 
manufaktury z Jeseníků jsou nově 

k dostání také v Lázeňském 
Informačním Centru a na recepci 

Sanatoria Priessnitz.

www.lecime-prirodou.cz.
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UNIKÁTNÍ LÉČEBNÉ METODY 
PRIESSNITZOVÝCH LÉČEBNÝCH LÁZNÍ

COMPUTEROVÁ KINEZIOLOGIE

DIAGNOSTIKU JSME ZAČALI 
POUŽÍVAT JAKO PRVNÍ

Computerová kineziologie se v  České republice komerčně 
používá od roku 1998 a Priessnitzovy léčebné lázně jsou 
první lázně, které computerovou kineziologii začaly 
nabízet. Computerová kineziologie využívá znalostí z 
mnoha medicínských oborů, především myoskeletální 
medicíny, ortopedie, neurologie, rehabilitační a fyzikální 
medicíny. Je výsledkem dlouhodobých výzkumů, 
klinických zkoušek a spolupráce lékařů a fyzioterapeutů s 
matematiky a inženýry.

JAK SE LIŠÍ OD KLASICKÉHO 
VYŠETŘENÍ?

Nutné je pochopit rozdíl mezi klasickým lékařským 
vyšetřením a computerovou kineziologií. Diagnostické 
metody používané v běžné medicínské praxi (RTG, CT, 
ultrazvuk, magnetické rezonance atd.) zobrazují 
„poškození“ sledované části těla, jako jsou např. 
zlomeniny, výhřezy plotének, nádory a další změny 
struktur tkání. Tělo však nemusí být poškozeno, stačí, když 
je „špatně seřízeno“, a již cítíme potíže. Neboť do funkcí 
pohybového systému (svaly, šlachy, povázky, klouby, kosti 
končetin, páteř, žebra atd.) se mohou promítat různé 
poruchy v zásobování kyslíkem, živinami, vodou a 
stopovými prvky nebo hormonální poruchy. Jsou 
ovlivněny stavem imunity, konstitučními vlivy, vlivy 
kondice, biomechanickými poruchamy a v neposlední řadě 
i psychosomatickými  vlivy.

Pro stavy, kde tělo není určitým způsobem vyladěné – 
seřízené, používáme odborný termín „funkční poruchy“. 
Tyto obtíže však není možno detekovat žádnou zobrazovací 
technikou využívanou v medicíně. A toto je zásadní rozdíl 
mezi computerovou kineziologií a klasickými zobrazovací-
mi technikami používanými v medicíně.

VČAS ODHALÍ I ZÁVAŽNÁ 
ONEMOCNĚNÍ

Funkční poruchy pohybového systému mají tedy často 
příčinu nejen mechanickou, ale i metabolickou a 
psychickou. A samotné strukturální potíže často předcháze-
jí právě poruchy funkce. Pro zjednodušení – například 
problémy se zažíváním, kdy na zobrazovacích technikách 
není nic neobvyklého, computerová kineziologie může 
odhalit změnu napětí stěny žaludku, která se přenáší na 
svalstvo a tudíž je jasné, že při neléčení daných obtíží může 
dojít např. ke vzniku žaludečního vředu. A právě díky brzké 
diagnostice pomocí computerové kineziologie lze 
eliminovat, nebo včas diagnostikovat, i závažná 
onemocnění. Ale je nutné zmínit, že computerová 
kineziologie v žádném případě nemůže nahradit klasickou 
medicínu.

KDO BY MĚL DIAGNOSTIKU 
VYUŽÍT?

Tyto funkční poruchy tedy můžeme pomocí computerové 
kineziologie diagnostikovat, hodnotit a navrhovat efektivní 
postup jejich odstranění. Computerová kineziologie je 

proto určena pro osoby s akutními i chronickými potížemi 
pohybového systému, jako jsou bolesti zad a kloubů, 
pohybové potíže, vadné držení těla (skoliózy), poúrazové a 
pooperační stavy, dýchací potíže (astma), gynekologické 
potíže, poruchy prokrvení ("studené nohy"), oslabení 
imunity, hormonální nerovnováhy, únavy, napětí, 
psychosomatické poruchy. Je určena pro každého, kdo chce 
pečovat o své zdraví a zlepšit svoji kondici.

JAK TO FUNGUJE

Procedura, jak už bylo zmíněno výše, se skládá ze tří částí: 
diagnostické, vyhodnocovací a korekční. V diagnostické 
části se provede vyšetření podobně jako při běžném 
vyšetření na rehabilitaci. Probíhá převážně ve stoje, aby se 
projevily i skryté nerovnováhy těla. Podmínkou je, aby 
vyšetřovaná osoba dokázala alespoň 15 minut samostatně 
stát a komunikovat s terapeutem. Terapeut obvykle 
vyšetřuje rozsahy pohybů, porovnává pohmatem svalový 
tonus a hledá citlivá místa ve svalech dle standardního 
postupu, který se zobrazuje terapeutovi na počítači. 
Jednotlivé výsledky se zadávají do počítačového programu.  
Bez ohledu na potíže, se kterými klient přichází, se vždy 
testuje celé tělo, aby bylo možno hodnotit vzájemné 
souvztažnosti. 

Po zpracování zadaných hodnot systém zobrazí řadu 
informací především o aktuálních stranových nerovnová-
hách a funkčních poruchách hybného systému. To umožní 
usuzovat na možné příčiny zdravotních potíží klienta, 
případně ukáže „slabá“ místa těla, a tím umožní cíleně 
směřovat preventivní opatření. Podobně jako každý zámek 
má svůj klíč, může systém computerové kineziologie 
navrhnout individuální postup „šitý na míru“ zjištěné 
aktuální nerovnováze a funkční poruše.

Korekční část se zaměřuje na masážní ošetření těla a 
navrhuje individuální sestavy cviků dle momentální 
kondice. Klient může získat doporučení ohledně 
optimálního pitného a stravovacího režimu. 

SPECIÁLNÍ LÉČEBNÉ 
CENTRUM V JESENÍKU

V současné době je v našich lázních vytvořeno expertní 
diagnostické a léčebné centrum Computer Kinesiology, 
které využívá novou generaci programů. Má zkrácenou 
diagnostickou část a je tedy vhodné pro opakované ošetření 
pohybového aparátu. Program archivuje podrobné 
informace o funkci a stavu pohybového systému. Tyto 
informace lze opakovaně zobrazit pro kontrolu účinnosti 
terapie. 

PhDr. Eva Jurčáková
vedoucí oddělení fyzioterapie

Moniko, co vlastně obnáší práce Tvého týmu?
Všechny procedury, které u nás v rámci pobytů klienti 
absolvují, je třeba časově uspořádat, jak mezi sebou, tak 
vzhledem k dalším aktivitám, jimž se u nás klienti věnují. 
Takový harmonogram má svá pravidla, klienti svá 
specifická přání. A my se snažíme tyto dvě základní 
proměnné skloubit a nabídnout klientovi nejideálnější 
řešení. 

V lázních pracuješ už od roku 1992, v týmu časování 
procedur už osmnáct let! Ta práce Tě skutečně musí 
bavit…
Jako každá jiná dlouhodobější činnost mě občas i ta má 
vysiluje. Jsou dny, kdy nemáte na práci s lidmi a plnění 
jejich přání opravdu sílu. Nicméně pořád, i po tolika letech, 
mě moje práce opravdu baví. Za ta léta už jsme se dokonce s 
některými lázeňskými hosty stali přáteli a při jejich 
opětovné návštěvě si uděláme čas i na společné setkání 
třeba u kávy. Není ani výjimkou, že se občas s kolegyněmi 
staneme i potřebnými naslouchači lidských trápení osudů, 
životních příběhů. A ty vlastně v jistém smyslu obohacují i 
mě.

Nemůžu se nezeptat na téma, co Ty a nějaké relaxační 
procedury? Jak nejraději po náročném dni odpočíváš?
(smích)… Ač se to bude zdát možná neuvěřitelné, zrovna 
odpočinek v lázni nebo při masáži nevyhledávám. Největší 
relax mi přináší okamžiky s rodinou. Když si úplně 
obyčejně doma sednu do úplně obyčejného, ale pohodlného 
křesla, syn si mně sedne na klín a povídá mi o svých 
zážitcích ze školky.

Kromě čtyřletého Kuby máš ještě jednadvacetiletou 
dceru Míšu. Jak společně trávíte čas?
Míša už je přeci jen samostatnější a má svoje zájmy a 
přátele. S Kubou se však snažíme každou volnou chvíli 
chodit na výlety. Turistiku mám prostě nejraději. Musím 
přiznat, že i díky našim klientům jsem už navštívila v 
Jeseníkách místa, která jsem do té doby neznala. Snad to 
nebude znít špatně, ale ačkoliv zde žiji a mám zdejší kraj 
ráda, miluju Beskydy. Tamní kopce pro mě mají zvláštní 
kouzlo a nevadí mi pravidelně se vracet na Pustevny, na 
Radhošť a udělat si výlet k Radegastovi.

Prozradíš nám ještě další Tvé zájmy?
Moc ráda si udělám čas na dobrou detektivku. Naposledy 
jsem téměř jedním dechem přečetla trilogii od Stiega 
Larssona. A pak si ráda poslechnu rockovou muziku, ale 
opravdu tu pravou klasiku, třeba U2, AC/DC, Accept atd.

Co Ti udělalo v poslední době radost?
Radost mi stále dělají moje děti. No a také opakované 
pobyty našich klientů. Jsem ráda, že se k nám do lázní vrací. 
Je to i jakýsi důkaz toho, že snad naši práci děláme dobře.

Co Tě naopak může naštvat?
Arogance a nadřazenost některých lidí, aniž by k takovému 
chování měli jakýkoliv důvod.

Bez čeho by ses v životě neobešla?
Určitě bez své rodiny a pár vyvolených přátel. Ale také bez 
zdejší přírody a bez mé práce.

Máš své životní krédo nebo citát?
Co Tě nezabije, to Tě posílí!

Co bys na závěr vzkázala čtenářům?
Hlavně, aby byli zdraví! A aby si naše lázně a procedury 
opravdu užili.

Za rozhovor děkuje a spoustu energie přeje 
Věra Janků

Moničina pracovní pozice patří jednoznačně 
ke komunikačně nejvytíženějším. Jako 

vedoucí tříčlenného týmu, který klientům 
zajišťuje veškerý servis v oblasti plánování 

procedur, je s nimi i ona dnes a denně 
v neustálém kontaktu. Čemu se ale Monika 
věnuje ve svém volném čase? Co ji vlastně 
nabíjí, aby každé ráno opět usedla na své 
pracovní místo a vyšla vstříc všem přáním 

lázeňských hostů?

MONIKA 
KIRAKOVJANOVÁ

Computerová kineziologie je počítačový systém pro diagnostiku a léčbu funkčních poruch.
Slovo computer naznačuje, že při vyhodnocování výsledků je využíván počítač. Kineziologie je nauka 

o pohybu lidského těla. Jedná se tedy o expertní informační systém.

vedoucí časování 
procedur

PŘEDSTAVUJEME 
NAŠE ZAMĚSTNANCE

® 
NAŠE PRODUKTY PRIESSNITZ

MAJÍ AMBICE POMÁHAT LIDEM STEJNĚ 
JAKO SLAVNÝ LÉČITEL

Společnost Simply You Pharmaceuticals a.s. přináší na globální trh moderní farmaceutické 
a parafarmaceutické produkty. Produktové portfolio společnosti představují kategorie doplňků stravy, 

®farmakosmetiky a zdravotních prostředků. Mezi úspěšné výrobky lze rozhodně zařadit i řadu Priessnitz  
zaměřenou na pohybový aparát. Svou podstatou navazuje na myšlenky zakladatele našich lázní, 

není proto divu, že v názvu nese i jeho jméno.

Paní ředitelko, jak vznikla řada přípravků pod značkou 
®Priessnitz ? 

Naše kvalitní a prokazatelně účinné produkty zaměřující se 
především na klouby a pohybový aparát hrdě nesou jméno 
známého léčitele Vincenze Priessnitze, který úspěšně 
pomáhal lidem s bolestmi kloubů a s dalšími problémy. 
Jeho metody léčby pomocí zábalů, vody a terapií v přírodě 
si získaly světový věhlas a v průběhu více než dvou století 
pomohly obrovskému množství pacientů. Všechny naše 

®produkty značky Priessnitz  mají obdobné ambice – 
jednoduše a přitom velmi účinně pomáhat těm, kteří to 
potřebují. 
  

®Který z produktů ucelené řady Priessnitz  se nejlépe 
prodává a proč? 
Momentálně je to Priessnitz Mazání na žíly a cévy De Luxe. 
Díky svému složení, kde je kombinace escinu a flavonoidů, 
v podstatě nemá na trhu konkurenci. Uživatelky si mazání 
velice oblíbily, vracejí se pro ně a dále je doporučují. 
  

®Chystáte rozšíření produktové řady Priessnitz  o další 
zajímavé výrobky? 

®Ano, právě na trh uvádíme novinku Priessnitz  Péče o 
klouby s kolageny a boswellií. Uvádíme ji na základě 
zajímavých a světově uznávaných odborných studií o 
boswellii (boswellia serrata) a jejích účinků souvisejících s 
podporou hybnosti a pružnosti kloubů. Podařilo se vytvořit 
produkt, který si zachoval přírodní podstatu a účinnost. 
Zároveň se zvýšil komfort užívání pro spotřebitele – nyní 
mohou užívat jen jednu tabletu denně. 

Byla jste Vy sama někdy v našich lázních? Jak se Vám u 
nás líbilo? 
Priessnitzovy léčebné lázně v Jeseníku jsem si mohla 
prohlédnout jako účastnice teambuildingové akce, kterou 
před několika roky pro společnost Simply You Pharmaceu-
ticals zorganizovala agentura právě v prostorách lázní. 
Musím říct, že samotné lázně a jejich okolí jsou nádherné. 
Jako klient jsem lázeňskou péči  zatím nevyužila, ale co 
není, může se jistě změnit. A protože využíváte spoustu 
zajímavých metod a také kvalitních produktů právě z řady 
Priessnitz, věřím, že budu náležitě spokojená. 
  
Co byste našim klientů dále doporučila z Vaší široké 
škály přípravků? 
Naše portfolio je široké a přípravky velmi kvalitní, proto je 
těžké vybrat a doporučit jen některé. Rozhodně bych však 
vašim klientům poradila Enzycol, pokud nechtějí žít život 
okleštěný dnou, a Neospan, jestliže je trápí potíže se 
spánkem. Velmi oblíbený je přípravek Ocutein – nejen jako 
doplněk stravy vhodný pro zrak, ale také jako unikátní oční 
kapky. Ženy staršího věku zase nedají dopustit na doplněk 
stravy Ive při inkontinenci a velký zájem mají lidé o 
Cannaderm – přírodní konopnou péči pro celou rodinu. Jde 
o velmi kvalitní, certifikovanou přírodní kosmetiku, kde 
jsou v recepturách využity unikátní vlastnosti konopného 
oleje v bio kvalitě v kombinaci s ověřenými rostlinnými 
extrakty. Kdo ji jednou vyzkouší, už jí obvykle zůstává 
věrný. 

Za rozhovor děkuje 
Mgr. Tomáš Rak, MBA

Gabriela Handlová
obchodní ředitelka

společnosti Simply You 
Pharmaceuticals a.s.
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Plzeň

Louny

Prostějov
Přerov

Olomouc
Šternberk

Rýmařov
Bruntál

Jeseník

Ostrava

Třinec
Český 
Těšín

Bratislava

Komárno

Kočovce
Bánovce 
nad Bebravou

Handlová
Banská Bystrica

Zvolen

Krupina

Košice

Krompachy
Levoča

Valašské
Meziříčí

Nový 
Jičín

Brno

Šumperk

Česká
Třebová

Pardubice

Nymburk

Praha

www.agel.cz

VY A VAŠE KARIÉRAVY A VAŠE KARIÉRA
Investujeme do svých zaměstnanců,

do svých nemocnic a do moderního vybavení.
JSME PŘIPRAVENI INVESTOVAT I DO VÁS!

PŘIDEJTE SE K NÁM!PŘIDEJTE SE K NÁM!

Od základní preven ivní péče po vysoce specializované
zákroky jsme Vaším partnerem na cestě ke zdraví.
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Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu provozuje regionální filmovou kancelář Jeseníky Film Office, která 
má za cíl propagovat region prostřednictvím filmu a asistovat filmovým produkcím při vyhledávání lokací 
a při zabezpečení možností natáčení na území regionu. Tentokrát si filmaři vybrali poutavý příběh jednoho 

z velkolosinských Žerotínů.

Lázně Jeseník, dříve Gräfenberk, založil Vincenz Priessnitz coby první „vodní" lázně na světě. Léčilo a léčí 
se tady hlavně prostou studenou vodou z přírodních pramenů, kterých je tady víc než  osmdesát. Jak ale 

funguje hydroterapie zdejších lázní? Nad touhle otázkou si marně lámaly hlavy stovky lidí. 
Zkusme si zalámat též.

„Natáčení filmů zdejší region výrazně dostává do 
povědomí i z hlediska cestovního ruchu a ve hře je také 
ekonomický přínos. Filmaři využívají nejen místní služby a 
technické zázemí, ale také ubytovací a stravovací 
kapacity,“ popisuje Lenka Dusová, manažerka filmové 
kanceláře. Právě za aktivní spolupráci s filmovými štáby 
získala kancelář v roce 2015 prestižní ocenění Film 
Friendly Region, které je určené regionům nejvstřícnějším 
k filmařům. V Jeseníkách se natáčela celá řada zajímavých 
filmů a rovněž štáb Toulavé kamery objevil poklady 
zdejších hor. V televizi se tak objevil třeba unikátní 
Balneopark v Priessnitzových léčebných lázních, zdejší 
léčivé prameny i technické divy a památky.

Jeseníky ukrývají spoustu tajemných příběhů a jeden z nich 
je právě námětem současného natáčení dokumentu 

„Ukradené srdce“. Příběh se odehrává převážně na zámku 
ve Velkých Losinách a popisuje historická fakta z dob 
čarodějnických procesů. Vypráví o velké lásce Alžběty 
Juliány a Přemyslava III. z rodu Žerotínů. Role vypravěče 
se ujal známý divadelní a televizní herec Miroslav 
Táborský, který si Jeseníky také velmi oblíbil. „První 
natáčení již proběhlo a čeká nás ještě spousta zajímavé a 
zároveň náročné práce,“ popisuje Dusová jako autorka 
námětu. Natáčení dokumentu podpořil Olomoucký kraj a 
město Šumperk, ve kterém náš příběh končí.

Lenka Dusová
manažerka Jeseníky Film Office

LEDOPÁD U ČERNÉHO 
POTOKA

Naše putování začneme v horském průsmyku Ramzovské 
sedlo, který odděluje pohoří Rychlebských hor od Hrubého 
Jeseníku a patří mezi vyhledávaná turistická místa. Odtud 
se vydáme do horské vesnice Petříkov. Na konci osady se 
dělí cesta na levou, červeně a pravou, modře značenou.  
Obě nás však dovedou na tzv. Císařskou boudu, kde se 
ocitneme na úrovni Červenohorského sedla (1013 m n.m.). 
My půjdeme pravou, v jejímž okolí je borůvkový ráj! Cestu 
lemuje Černý potok, na mnoha místech poutavý svými 
divokými kaskádami. Své jméno patrně získal z 
rašelinných polí poblíž vrchu Brousek. Několik desítek 
metrů nad odbočkou na vrch Smrk, kde se cestou na 
Císařskou boudu a Paprsek s Černým potokem loučíme, se 
především v zimě setkáte s krásou rychlebských ledů. 
Pozornost všech lyžařů a turistů totiž téměř každou zimu 
poutají dvě menší skalky, které jsou zahaleny kouzelným 
ledopádem. Toulám se po Jeseníkách s lázeňskými hosty 
přes dvacet let, ale takovou krásu barvu měnícího ledopádu 
vídávám jen zde.

POTOK S VRAŽEDNÝM 
JMÉNEM

Za druhou horskou bystřinou této oblasti se musíme vydat 
po zelené turistické trase z Ramzové směrem na Obří skály. 
Ta nás zavede k horskému potoku, jehož jméno může znít 
neobvykle – Vražedný potok. Podle legendy ve zdejších 
lesích za třicetileté války hledali úkryt před švédskými 
vojáky obyvatelé z okolních vsí. Bohužel vojáci místní 
naživu nenechali. Od historie k realitě: sešli jsme k velké 
žulové hrázi, postavené do cesty horskému potoku, která z 
něj dělá menší jezero. Padající proud vody zde vytváří 
umělý vodopád. Ten je vůbec třetím vytvořeným lidskou 
rukou v Jeseníkách (zde i na Stříbrném potoce a u horního 
parkoviště v Karlově Studánce). Ve skalní soutěsce pak 
Vražedný potok tvoří kaskády a spěchá do Ramzovského 
potoka, který spolu s Jesenným a vodou z Dlouhé doliny 
tvoří od Horní Lipové druhou jesenickou řeku – Staříč. 
Po zelené značce stále mírně stoupáme a horský potok, 
který má svůj pramen pravděpodobně v úpatí Mračné hory, 
nás provází jednou vpravo, podruhé vlevo. Míjíme i 
vyšlapané cestičky ke kaskádám a malým peřejím. 
Postupně nás začínají provázet i výhledy na skaliska Obřích 
skal a někdy ještě začátkem června dokonce překvapí i 
nemalá sněhová pole! A dám vám ještě jeden, byť jarní, tip: 
Až vystoupáte od potoka na makadamovou cykloturistic-
kou cestu zpět na Ramzovou, buďte pozorní! Uvidíte 
lýkovec jedovatý, keř, jehož překrásné růžovofialové květy 
raší dříve než zelené lístky.

Tolik k popisu méně či více známých míst, se kterými vás 
rád seznámil Jan Kratěna, starší průvodce lázní.

VODOPÁDY 
A HORSKÉ 
POTOKY 

V KRAJI POD 
PRADĚDEM

II. díl

KARTA PLNÁ ZÁŽITKŮ

Slevy 10-100 % 

info@jesenikyregioncard.cz

www.jesenikyregioncard.cz
www.facebook.com/JesenikyRegionCard

V JESENÍKÁCH NATÁČÍ HISTORICKÝ 
PŘÍBĚH O OSUDOVÉ LÁSCE Z DOB 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

TIP NA VÝLET

Vincenz Priessnitz na základě vlastní zkušenosti vyvinul a 
na tisíce pacientů úspěšně použil prostou přírodní metodu 
léčby. S pomocí toho, co mu příroda nabízela, podnítil 
samoléčebné schopnosti, které máme sami v sobě. 
Myšlenka je geniálně jednoduchá, stejně jako její autor. 
Priessnitz byl prostý sedlák, a aby zlomil odpor lékařů, 
musely být jeho výsledky velmi přesvědčivé a nezpochyb-
nitelné. Přesto trvalo patnáct let, než byly lázně oficiálně 
povoleny. Jak léčení fungovalo?

ZA PRVÉ...
Jisté je, že voda samotná tvořila základ úspěchu. Podle 
diagnózy pacienta a léčebných postupů se studená voda pila 
v až úděsném množství třeba i deseti litrů denně. V 
ledových pramenech a bystřinách se máčely končetiny a 
bolavá místa i zranění, chodilo se v nich po kamenech 
(akupresura), a sprchovalo se v legendárních venkovních 
Priessnitzových sprchách, což byly spíše jakési umělé 
vodopády s výškou až kolem tří metrů. Tepelný šok i dopad 
studené vody na záda vás doslova mohl srazit na kolena. 
Koupele se vždy držely až do pocitu bolesti či znecitlivění 
tkání a mnohdy i za tuto hranici. Namáčení v kádích bylo 
střídáno kartáčováním kůže, pak následovaly zábaly v 
mokrých prostěradlech, či polévání hlavy i zad chladnou 
vodou – ostatně tyhle méně drastické metody se používají v 
lázních dodnes. Chemický účinek vnějšího i vnitřního užití 
pramenné vody je zkombinovaný s účinkem tepelných, 
mechanických i chemických šoků. Zvyšuje se tím 
prokrvování všech tkání, ředí se krev, zrychluje se 
lymfatický systém, pochopitelně možná až příliš se 
proplachují ledviny, otužováním se zvyšuje odolnost 
organizmu a provokuje se vegetativní nervová tkáň, 
imunitní systém a regenerace všech tkání. S nadsázkou 
řečeno – tělo i mysl člověka musí pochopit, že je snazší a 
méně bolestivé se rychle uzdravit, než přežívat drsné 
podmínky v lázních… 

ZA DRUHÉ... 
Účinek vody byl velice podporován tvrdou a zdravou 
životosprávou. I toto měl Priessnitz dobře vyzkoušeno sám 
na sobě. Ani on, ani jeho následovníci se záměrně s nikým 
nemazlili. Tvrdý život plodí tvrdé, ale zdravé ovoce. V 
lázních se vyžadovalo bezpodmínečné plnění pravidel, v 
deset večer na Gräfenberku všichni spali, vstávalo se brzy 
ráno, strava byla dietní s minimem soli a bez koření. 
Alkohol a kouření bylo přísně zakázáno. Pacienti byli 
nuceni pracovat, dobře známé je vyobrazení ležícího 
pacienta, který musí řezat k posteli přistavenou kládu. 
Pravidelné povinné procházky, cvičení, koupele v každém 
počasí. Co nejvíce času venku na poli či v přírodě, bez 
hněvu a výčitek se rvát o živobytí s přírodou i celým 
světem, bez planých nářků snášet rozmary počasí, vždyť 
práce přece nepočká – to jsou pravidla sedláků. Dnes 
říkáme – žijme v souladu s přírodou! Ale k tomu evidentně 
patří i pevná vůle a veliké odhodlání snášet drsnou realitu 
takového života. Tvrdý režim a jeho dodržování tvořilo 
druhý pilíř úspěchu Priessnitzových lázní.

ZA TŘETÍ…
S výše řečeným souvisela i práce s psychikou pacienta. 
Pevná vůle a odhodlání se vyléčit je naprosto nepostradatel-
nou složkou uzdravení. Odevzdanost, sebelítost, vlastní 
pohodlíčko, rezignovanost na zdánlivě neměnný zdravotní 
stav, přehození zodpovědnosti na lékaře i třeba nevědomé 
libování si v roli pacienta, opečovávaného a nemohoucího, 
to vše je třeba překonat hrubou silou – ať už vlastním 
vnitřním odhodláním, nebo silou zvenčí. Je třeba odmítnout 
smíření se s nemocí, je třeba se zbavit depresí, smutku a 
litování se. A vůle se přece dá trénovat! Ať už vztekem a 
vzdorem k až nezdvořilému nepohodlí v lázních, nebo 
vynuceným obětováním pohodlí, ale i dobrým osobním 
příkladem a jakousi syrovou, ale bodrou hrubostí. Třetí 
zásadou, ba povinností na Gräfenberku byl smích. Na 
kolonádě hrála hudba, lidé se bavili, a když nechtěli, tak se 
bavili stejně – z donucení, v rámci terapie…

ZA ČTVRTÉ...
Dalším oceňovaným faktorem lázní byla jejich poloha v 
nadmořské výšce kolem 700 metrů nad mořem, a zejména 
čistý vzduch horského údolí. Frývaldovu (dnešní město 
Jeseník) se říkalo perla Jeseníků, myšleno tedy – perla 
skrytá v ulitě horského údolí. Poloha lázní na jižní stráni 

nad městem dala místu dostatek slunečního záření i 
strhující pohled na vzdálené masivy Keprníku i Pradědu. 
Vysoké hřebeny hor, obkličujících údolí, často odklání 
mraky a údolí tak zůstává slunečné i v době, kdy dole v 
nížinách je zataženo a deštivo. Vzduch je tady údajně tím 
nejčistším, který u nás můžete dýchat, plný iontů, silic, 
minerálních i stopových prvků. A dokonce je snad i 
doplňován mořským jódem z větrů od Baltu na severozápa-
du.

Je jasné, že tahle známá triáda "slunce, voda, vzduch", 
doplněná správnou životosprávou, optimismem, klidem, 
kázní, vůlí a tělesným nepohodlím, to vše bylo pro "špiony" 
z jiných lázní snadno odhalitelné a zopakovatelné i jinde. 
Ostatně nikdo se s tím netajil, Priessnitz vítal následovníky 
a propagátory své metody hydroterapie. V Čechách takhle 
vznikly první hydropatické lázně v Sedmihorkách, kde 
platily stejné zásady a pravidla jako na Gräfenberku. Přesto 
ani tady, ani nikde jinde nedosáhli takových úspěchů jako 
Priessnitz. Ještě stále něco chybí. Něco, co není tak snadno 
vidět, něco, co nezáleží až tak na člověku a jeho pravidlech. 
Něco, co tvoří unikátní podmínky, které jsou právě jen tady 
v Jeseníku. Abychom to pochopili, navštivme nejdřív 
druhou stranu „perly".

PRAMENY ZÁPADNÍHO SVAHU
Minule jsme navštívili prameny vytékající přímo nad 
lázněmi na jižních svazích Studničního vrchu. Přejdeme-li 
město Jeseník směrem ke kopci Zlatý Chlum, nalezneme 
tam další třicítku prameníků. Ty nejhonosnější jsou ve 
Smetanových sadech poblíž městského úřadu a další 
prameny pak můžeme postupně navštívit ve svahu 
Křížového vrchu a Zlatého Chlumu. Ve Smetanových 
sadech nalezneme i slavný památník Vinzenzi Priessnitzo-
vi, který byl svého času považován za nejzdařilejší pomník 
Slezska. Tekoucí pramen tam pochopitelně nesmí chybět. 
Kousek od tohoto památníku je také pramen zvaný U Lva 
(od roku 2010 přejmenován na Neuburský pozn. red.). Má 
svou zajímavou kvalitu snad i proto, že je doplněn 
moderním kosmogramem od Jana Tajboše. Vyzkoušejte...

Obecně řečeno, vody pramenů západního svahu jsou jiné, 
než ty na Studničním vrchu. Jinak chutnají i jinak působí. 
Vhodnějším časem k návštěvě této strany údolí je 
odpoledne či večer. Síla pramenů se zvětšuje až k maximu 
při západu Slunce. I tady na Křížovém vrchu hledejme ty 
přírodnější a tedy i autentičtější prameny hlavně výše ve 
svazích. Opět vyzdvihnu jen dva z pramenů. Pramenem 
poznání se pro mě stala Diana. Nalézt tento pramen není 
zatím úplně snadné, chce to trochu pátrání či doptávání, ale 
stojí to za to. Temné smrčiny sem nepouští moc slunce, 
kameny jsou samý mech, voda je ledová a maximálně silná. 
Přes své jméno nese jasné poselství mužského principu – 
sílu a až agresivní vitalitu. Navíc musíte být aktivní, vždyť 
zdraví je jako plachý jelen, kterého je třeba dohonit. Ještě 
výše ve stráních Zlatého Chlumu minete pramen Pod 
Chlumem, dříve zvaný Turistický. Tady máte unikátní 
příležitost se o sobě něco dozvědět, voda přináší pro 

každého jeho úkol a zprávu. Opět v duchu mužských 
energií – úkol, zpráva, poznání, cíl, aktivní náprava i 
tvoření. Zajímavá voda pro zvídavé duše.

TAJEMSTVÍ VODY
Domnívám se, že za nadprůměrným úspěchem lázní v 
Jeseníku stojí v neposlední řadě geomantie a geologie 
blízkého i širokého okolí. Mimořádně složité a unikátní 
geologické podloží tvoří propletenec vyvřelých, usazených 
a přeměněných hornin. To vše je doplněno velkou zemskou 
štědrostí v podobě nalezišť uhlí, krystalického mramoru, 
nejkvalitnější slezské žuly, ale i zlata, mědi, olova, arsenu. 
Reálné příměsi i homeopatické otisky a informace z kovů i 
minerálů v různých kombinacích jsou nedílnou součástí 
zdejší vody.  Navíc na kontaktu geologických celků 
metamorfovaných hornin s vyzrálými vyvřelinami 
krystalinika vzniká unikátní zemská síla. Je snad 
souměřitelná jen s legendární "hadí silou" člověka. 
Krystalinikum vyvřelin dodává přesnost, sílu, smysl a řád. 
Přináší mužskou energii a princip řádu v chaosu. 
Metamorfy usazených hornin přináší dynamickou 
smyslnost, krásu, nahodilost, vzácnost a výjimečnost. 
Zejména přítomnost slezských mramorů je tady unikátní. 
Krystalická struktura a čistota vod z krystalického vápence 
– už tahle kombinace evokuje představu mimořádného 
spojení obou principů. Horniny přeměněných rul jsou zase 
zvláštní v tom, že mají směr. Nejsou homogenní, mají 
orientaci, usměrňují i telurické síly. Navíc jsou protkány 
rudnými žílami s velkým bohatstvím kovů, včetně zlata. 
Studniční vrch přináší hlavně kontakt s ženským principem 
mramorů, protilehlý Zlatý Chlum zase mužský princip a 
kontakt s kovy, zejména se zlatem. Zlato se tady i těžilo a v 
hlubinách kopce se ho stále skrývá velké množství. Po 
miliony let geologických etap se mužský princip potkával a 
propojoval se svým ženským protějškem a z jejich kontaktu 
se rodila unikátní síla i pro život nahoře. Voda, jakožto 
informační nosič, vynáší tuhle zprávu či lépe řečeno 
program na povrch Země a provokuje probouzení hadí síly i 
v nás. Tady cítím důležitý a unikátní vliv na člověka – sama 
Země tady provokuje vůli a schopnost žít.  Údolní systém 
geomantické energie je založen na vyvážení protikladů. 
Jednou stranou je sluneční jižní svah Studničního vrchu s 
energetickým ovládacím centrem na Hydropatických 
skalách, druhou stranou je západní svah Křížového vrchu a 
částečně i Zlatého Chlumu s neveřejným energetickým 
místem ukrytým kdesi nad pramenem Diana. Rozdíl energií 
jižního a západního svahu je markantní, a dá se rozpoznat i 
v kvalitě a působnosti vod z obou lokalit. Zatímco prameny 
na Studničním vrchu nesou převážně ženské energie "lásky, 
tolerance a harmonie", západní prameny Smetanových 
sadů a Křížového vrchu nesou poselství mužských energií, 
hlavně "síly a zdraví".

Jiří Škaloud

Článek vyšel v roce 2013 v rámci seriálu Místa a energie v 
časopise Nová Regena, zaměřeném na zdraví a alternativní 
léčení. Více se můžete dozvědět také na: www.putujici.cz

GENIUS STUDENÉ VODY
pokračování článku uveřejněného v letním vydání Lázeňských pramenů, 2016, str. 8 
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Karta, která vám může zachránit život

Karta života

www.zpmvcr.cz

Elektronický pomocník, který vám
může zachránit život
Karta života nabízí důležité informace o zdravotním 
stavu pojištěnce, zajistí správnou a bezpečnou 
léčbu, poskytne výpis z osobního účtu 
a spoustu dalších užitečných informací 
a funkcí, a to vše i ve vašem mobilu.

www.zpmvcr.cz
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Filip ve své tvorbě nešetří vtipem, paletou barev 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. 
Pohlednice věnovaná právě této osobnosti pozdního baroka 
Filipův přístup jasně dokazuje.

Celou sérii svérázných pohlednic Altvaterpohledy, 
mapujících zajímavé historické osobnosti a události z kraje 
kolem Jeseníku, můžete získat na třech místech regionu – u 
nás v Lázeňském Informačním Centru, v jesenické kavárně 
Ennea caffé&shop a v Javorníku. Více se o projektu dozvíte 
na http://altvaterpohledy.blogspot.cz. 

 vj

Karl Ditters von Dittersdorf 
(*2. 11. 1739 Vídeň, † 24. 10. 1799 Nový Dvůr u Lipovky)

Barokní hudební skladatel a hudebník. Od dvanácti do 
dvaadvaceti let páže u prince Josefa Friedricha von 
Hilderburghausena. Téměř 30 let strávil v tomto kraji. Byl 
hejtmanem Frývaldova a Zlatých Hor, pobýval v Javorníku. 
Po nařčení z korupce musel Jesenicko v roce 1785 v nouzi a 
nemilosti opustit. Dožil poblíž zámku Červená Lhota 
sepisováním pamětí.

Na podzim téhož roku, kdy se gräfenberské-
mu hospodáři narodil syn Vincenz, naopak 
vyhaslo srdce jinému muži. V nedožitých 
šedesáti letech v jižních Čechách zemřel 

hudebník a skladatel, autor 50 oper a 200 
symfonií Karel Ditters von Dittersdorf. 
Předtím však téměř třicet let prožil na 

Jesenicku, žil v Javorníku, v letním sídle 
vratislavských biskupů, byl jesenickým i 
zlatohorským hejtmanem. A právě ani on 
neunikl pozornosti grafika Filipa Raifa.

ORIGINÁLNÍ 
POHLEDNICE 

ALTVATER 
SEZNAMTE SE!

pátek 7. října v 17 hodin, zámek Jánský vrch

„Mozartovo tajemství“ MUSICA DOLCE VITA
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie 

Vokálková – flétna, Zbyňka Šolcová – harfa
Vstupné: 100 Kč, děti, školní mládež, senioři 50 Kč

neděle 9. října v 17 hodin, Kongresový sál 
Priessnitzových léčebných lázní

„Jazzový koncert s duchovním zaměřením“
František Kop: Suit efor Mr. J. Coltrane

Vstupné: 150 Kč, děti, školní mládež, senioři 100 Kč

neděle 16. října v 17 hodin, Tančírna v Račím údolí

CARVIN JONES BAND (USA)
Carvin Jones je dnešní Jimi Hendrix a představí se v 
neuvěřitelně našlapané kytarové show plné energie.

Vstupné: 150 Kč, děti, školní mládež, senioři 100 Kč

sobota 22. října v 17 hodin, 
kostel sv. Jana Křtitele v Písečné

„Tři století hudby dechového kvinteta“ 
MORAVIA QUINTET

Dechové kvinteto Moravské filharmonie Olomouc
Petr Hladík – flétna, Lukáš Broda – klarinet, Jan 

Kučera – hoboj, Jan Dvořák – fagot, 
Oldřich Bártík – lesní roh

Vstupné: 100 Kč, děti, školní mládež, senioři 50 Kč

neděle 23. října v 17 hodin, Tančírna v Račím údolí

„Francouzský šanson od Edith Piaf až po Zaz“ 
TRIO CHOUETTE

Eliška Sýkorová – zpěv, Jan Janda – kytara, Jindřich 
Kelíšek – akordeon

Vstupné: 100 Kč, děti, školní mládež, senioři 50 Kč

sobota 5. listopadu v 17 hodin, Kongresový sál 
Priessnitzových léčebných lázní

„Spirituals and songs“ Q VOX MUŽSKÉ 
VOKÁLNÍ KVARTETO

Spirituály, gospely a perly světové i české pop 
music, Petr Julíček – tenor, Tomáš Badura – tenor-

baryton, Tomáš Krejčí – baryton, umělecký vedoucí, 
Aleš Procházka – bas

Vstupné: 100 Kč, děti, školní mládež, senioři 50 Kč

neděle 6. listopadu v 17 hodin, 
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bílé Vodě

„Octopus Pragensis“ CAPELLA RUDOLPHINA
Jacobus Handl Gallus Missa super „Sancta 

Maria“ a hudba vrcholné renesance
Petr Daněk - dirigent

Vstupné: 100 Kč, děti, školní mládež, senioři 50 Kč

http://www.festivalditters.cz

XXIV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO HUDEBNÍHO 
FESTIVALU KARLA DITTERSE Z DITTERSDORFU

Doplň 
součtem

prázdná políčka
v naší šipkové

šifře.

V
Z

O
R

DITTERS  STÁLE ŽIJE!

V roce 1909 napsal 
frývaldovský (jesenický) starosta 

Dr. med. Emil Hauck 
do Vídně:

„Frývaldov je ...

dokončení v tajence 
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13

10

11

12

13 8

2 1
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Lázenské  
prameny

Úterý 4. října

Příběhy obnovy pramenů
Středa 12. října

Géniové živé vody
Pátek 14. října

Diaprojekce Žulovsko, 
Nýznerovské vodopády a Venušiny misky 

Středa 19. října

Příběhy obnovy pramenů
Úterý 25. října

Géniové živé vody
Čtvrtek 27. října

Promítání životopisného filmu
Vincenz Priessnitz 

Úterý 1. listopadu

Příběhy obnovy pramenů
Úterý 8. listopadu

Géniové živé vody
Sobota 12. listopadu

Vznik sáňkařského sportu na Gräfenberku
Středa 16. listopadu

Příběhy obnovy pramenů
Čtvrtek 17. listopadu

Diaprojekce Údolí Bílé Opavy 
a Karlova Studánka

Sobota 19. listopadu

Vznik sáňkařského sportu na Gräfenberku 
Pátek 25. listopadu

Promítání životopisného filmu  
Vincenz Priessnitz 

VÝSTAVY - Výstavní sál  
13. 9. 2016 – 13. 11. 2016

Hudba na Jesenicku – minulost a současnost

22. 11. 2016 – 6. 1. 2017

Vánoce ve Vodní tvrzi

VÝSTAVY - Galerie
16. 8. 2016 - 30. 10. 2016

Starověké Řecko

8. 11. 2016 – 31. 1. 2017

Expedice středověk

WORKSHOPY 
Jsou upřesňovány v souvislosti s krátkodobými výstava-

mi v průběhu roku.

PŘEDNÁŠKY 
20. 10. 2016        

Železo přichází nejen z hvězd
O železe od meteoritů až po sekundární ložiska

RNDr. Viera Večeřová

10. 11. 2016

Archeologický výzkum kostela sv. Kříže
Bc. Milan Rychlý

EXKURZE   

15. 10. 2016

Za historií obce Bílá Voda
Bc. Milan Rychlý

5. 11. 2016

Malá procházka po hřbitovech v Javorníku
Bc. Milan Rychlý

Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník

e-mail: muzeum.rezervace@jen.cz, tel.: 584 401 070

Otevírací doba: 
1. 9. - 31. 12. 2016

úterý - neděle 
9:00 - 17:00

VLASTIVĚDNÉ 
MUZEUM 

JESENICKA
2016

Chtěli byste poradit s výletem do okolí 
lázní nebo na zajímavé místo na Jesenic-
ku? Rádi byste si odvezli vzpomínku na 

čas strávený u nás? Po celý rok jsme vám 
k dispozici v našem Lázeňském Informač-

ním Centru, které se nachází přímo v 
centru lázeňského areálu.

tipy na výlety v okolí lázní, regionu, 
tipy na zajímavé akce

užitečné informace o službách 
v lázních, dopravě atd.

veřejný internet 
(1 Kč/min, minimálně 15 min)

speciální lázeňské produkty 
Priessnitz Boutique

pohlednice, turistické známky a 
vizitky, leporelo, magnetky, 

pamětní ražba

další suvenýry

plánky Lázeňských stezek 
a turistické mapy

populární i odborná regionální 
literatura a publikace o zakladateli 

lázní V. Priessnitzovi

prodej vstupenek na akce MKZ 
(divadlo, kino, koncerty apod.)

prodej Olomouc Region Card

prodej a půjčovnu holí 
GRÄFENBERG WALKING

půjčovnu discgolfových disků, kol, 
elektrokol a koloběžek

Kontakt:

SLUŽBY LÁZEŇSKÉHO 
INFORMAČNÍHO 

CENTRA

LIC, Priessnitzova 12/299, 
790 03 Jeseník

Tel.: +420 584 491 470
E-mail: infocentrum@priessnitz.cz

www.priessnitz.cz

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERTTRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH JESENÍK

SKUPINA AMSTERDAM

PETRA PETRA 
JANŮJANŮ

Kongresový sál Priessnitzovy léčebné lázně

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN
recepce Priessnitz (do 9. 12.), MONDI-tour (Masarykovo náměstí Jeseník)

CENA 280 KčCENA 280 Kč
Cena na místě 320 Kč

23. 12. 201623. 12. 2016

18:00 hod.18:00 hod.

PLÁN 
PŘEDNÁŠEK 

A PROMÍTÁNÍ 
V ZRCADLOVÉM SÁLE

PODZIM 2016

Kongresový sál
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