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Moje nelehké začátky v Jeseníku

Tak takto jsem si medicínu nepředstavoval. Když jsem se 
vracel z Opavy, kde jsem občas navštěvoval rodiče, a z 
dálky viděl gräfenberský kopec, bývalo mi nevolno. Tento 
hektický stav trval asi půl roku.

pokračování na str. 2

Tehdejší pan primář mi moc nepomáhal, spíše naopak. Zval 
si pacienty ke kontrole a v chorobopise červeným inkous-
tem zaznamenával své poznámky. Přijížděli i pacienti s 
psychickými poruchami. U těch pan primář v případě 
deprese s oblibou ordinoval elektrošoky nebo inzulínová 
subkomata (větší dávka inzulinu vyvolala jakési obluzení). 
On to předepsal a já pak s velkým sebepřemáháním musel 
provádět jak elektrošoky, tak i podávání inzulinu do žíly. K 
mému zděšení dokonce jeden pacient po aplikaci inzulinu 
zemřel. Při pitvě u něj pak ale zjistili nádor nadledvinky. 

Nastoupil jsem 1. 10. 1952 a mým pracovištěm se stalo 
Bezručovo sanatorium s připojenými objekty Ostravicí 
(nyní Ripper) a Maryčkou s celkovým počtem 250 
pacientů. Spolu se čtyřmi kolegy nás bylo pět, což byl 
ideální stav – 50 pacientů na lékaře. 

Nástup do lázní Jeseník v roce 1952 jsem bral jako 
východisko z nouze. Za vše mohl můj zdravotní stav po 
závažném onemocnění, které bylo svou povahou označeno 
původní předpovědí jako „ante finem“. Nakonec jsem sice 
nezemřel, ale jít pracovat do nemocnice jsem si jako 
rekonvalescent netroufal. Předpokládal jsem, že v lázních 
nebude tak velká pracovní zátěž. 

Původně jsem měl v úmyslu nastoupit do lázní v Teplicích 
nad Bečvou, avšak vedoucí lékař v ústřední nemocenské 
pojišťovně mne prosil, abych v důsledku nevyhnutelné 
potřeby nastoupil v Jeseníku. Bez rozmyšlení jsem svolil, 
aniž bych měl nějakou představu o tom, jak to na Gräfen-
berku vypadá. 

Během studií medicíny jsem působil jako demonstrátor na 
neurologické klinice v Olomouci, což ovlivnilo mé 
představy o mé budoucí práci. Praxe v Jeseníku byla ale 
úplně jiná, a tak jsem prací příliš nadšen nebyl. Navíc do 
konce roku 1952 odešli tři kolegové i jedna kolegyně a na 
vše jsem zbyl jen já sám. 

Pacienty jsem vyšetřoval stejným způsobem, jak jsem byl 
zvyklý na klinice – nejméně půl hodiny na pacienta, což 
bych za daného stavu nezvládl. Anamnézu proto prováděla 
vrchní sestra s dietní sestrou a já pouze vyšetřoval. V praxi 
to vypadalo tak, že jeden pacient se svlékal a druhý oblékal. 
Nález jsem diktoval manželce. Tu jsem zasvětil do 
latinských výrazů a ona pak se mnou pracovala v mé 
ordinaci. Naše směna začínala v sedm hodin ráno a po 
krátké polední přestávce trvala až do pozdních odpoledních 
hodin, vlastně až do večera. Mimo vstupní vyšetření čekala 
pacienty jednou týdně kontrola a nakonec krátké přešetření 
při odchodu. 

Naproti Bezručova pramene stojí vedle historického altánu 
další pramen, který má jméno Anna. Jeho současná podoba 
s bronzovým chrličem ve tvaru dívčího obličeje a ozdob-
nou amforou s dudky na vrcholu prameníku je z roku 2011, 
kdy jej s pomocí dobrovolníků obnovily LČR. Oba 
ozdobné prvky, jejichž autorkou je výtvarnice Iva 
Svobodová, nechalo vyrobit Hnutí Brontosaurus Jeseníky. 
Zajímavé může být chuťové srovnání vody z pramene 
Anna s vodou Bezručova pramene, ačkoliv jsou obě zřídla 
blízko sebe, voda je z protilehlých svahů.

Pramen vznikl v roce 1874 a byl ozdoben mramorovou 
deskou s německým nápisem, jehož překlad zní: Tento 
pramen, ať zůstane pomníkem šťastného uzdravení a nese 
jméno Anna na věčné časy, 1874. Podrobnosti ke vzniku 
pramene a nápisu bohužel neznáme.
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Pramen byl dříve součástí areálu s altánem, kde fungovala 
také lesní restaurace, kam často mířili lázeňští hosté na 
procházku. I dnes je místo častým cílem procházek, místo 
občerstvení zde však najdete osvěžení studenou vodou z 
potoka v podobě Priessnitzových koupelí dolních a horních 
končetin.

Nadmořská výška: 610 m

Jeden z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších pramenů 
v okolí je pojmenován po slezském básníkovi Petru 
Bezručovi od roku 1961, kdy byl kromě změny názvu také 
rekonstruován Československými státními lázněmi 
Jeseník. Jeho původní jméno bylo Pruský pramen (Preu-
ssen Quelle) a nechali jej vystavět v roce 1846 pacienti z 
nedaleké Nysy, která byla tehdy součástí Pruska. Pramen 
byl ozdoben nápisem Dem unsterblichen Priessnitz die 
dankbaren Pruessen, 1846 (Nesmrtelnému Priessnitzovi 
vděční Prusové, 1846). Zatím poslední obnovy se pramen 
dočkal u příležitosti dvousetletého výročí narození 
zakladatele lázní v roce 1999, obnovu provedly LČR, 
dokončena byla roku 2001.

PRAMEN ANNA

Vzdálenost od lázní: 780/940 metrů

V roce 2011 vybudovaly LČR repliku historického altánu, 
který zde stával od druhé poloviny 19. století. Místem vede 
také trasa Stezky Vincenze Priessnitze. Nachází se zde její 
IV. zastavení. Dříve u něj začínala takzvaná Stezka 
filozofů, která pokračovala podél potoka do kopce k 
Rumunskému a Smrkovému prameni. Vy se od roku 2005 
můžete vydat tímto obnoveným chodníkem dále po naučné 
stezce Priessnitzově. Na Bezručově prameni se v posled-
ních letech projevuje sucho a úbytek vody v krajině, 
vydatný bývá pouze v jarním období.

Rok vzniku nebo první zmínky: 1874
Nadmořská výška: 610 metrů
Vzdálenost od lázní: 800/970 metrů
(vzdušnou čarou/pěšky)

BEZRUČŮV PRAMEN

(vzdušnou čarou/pěšky)

Rok vzniku nebo první zmínky: 1846

PRAMENY A PRAMENÍKY STUDNIČNÍHO VRCHU

Alois
Kubík
emeritní 
primář PLL a.s.,
spoluautor knih
o Vincenzi 
Priessnitzovi 

Dasho, teplé letní měsíce jsou za námi. Jak jste je 
prožila? Zvládli jste s rodinou vycestovat na dovolenou, 
nebo jste se zabydlovali v novém domě?

Máte ráda cestování. Jaký máte nejsilnější cestovatel-
ský zážitek? A kam byste se rozhodně chtěla podívat 
nebo se vrátit?

V červnu jste koncertovala za kopcem, v lázeňských 
Velkých Losinách. Znáte Jeseníky blíže? A znáte třeba 
Priessnitzův zábal?
Jeseníky zatím blíže neznám. Na koncert v kostele ve 
Velkých Losinách moc ráda vzpomínám, ale jako dítě na 
Priessnitzův zábal teda moc ne! Jako maminka na něj však 
nedám dopustit, už jsme ho u dcery aplikovali.

Nejvíce tu změnu oceňujeme my s partnerem, ten proces 
budování vlastního hnízda je pro nás zkrátka smysluplnější.

Dovolenou jsme letos v létě ani neplánovali. Potřebovali 
jsme zařizovat dům a dát do kupy zahradu. Na té jsem letos 
kromě zatravňování i hojně pěstovala, a tak bylo potřeba 
pravidelně zalévat. Pár tuzemských výletů jsme si však 
dopřáli.

A jak se vám bydlí? Komu přestěhování z bytu do 
domku udělalo největší radost? 

Letos v květnu jsme s partnerem vyrazili do Japonska, což 
byl můj sen, a opravdu mě ten výlet nezklamal. Nádherná 
země, příjemní lidé a to fantastické jídlo... Tam bych se 
rozhodně vracela opakovaně, jen je to poněkud z ruky.

pokračování na str. 2

PÁR SLOV S…
Dokonalý hudební zážitek v Priessnitzových léčebných lázních připravujeme na samý závěr roku. Během 

silvestrovských oslav totiž v Kongresovém sále vystoupí Dasha, nezaměnitelný hlas pořadu StarDance 
a jedna z neobsazovanějších muzikálových zpěvaček a hereček u nás.

www.priessnitz.cz
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POHNUTÉ OSUDY „POVODŇOVÉHO 
LODNÍKA“. BARON MIKLÓS WESSELÉNYI 

V UHRÁCH I NA GRÄFENBERKU

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

Během dalších let se ale žádné jiné příznaky neprojevily, a 
tak jsme si nejprve „objednali“ Honzíka a o dva roky 
později Lojzíka. Pak nás ale opustila a nyní spí na jesenic-
kém hřbitově. Před úmrtím mne prosila, abych chlapcům, 
kteří měli 6 a 8 let, našel novou maminku. Podařilo se a oni 
ji přijali jako vlastní matku. 

Zažil jsem i zvláštní příhody. Vrátný byl velkým pánem a 
tak se třeba stalo, že mi nedoručil telegram s poznámkou, že 
takovému individuu, jako jsem já, přece nebude dodávat 
telegramy. Nebo když jsem kolegovi s psychickými 
obtížemi doporučil, aby si odpočinul, tak si na mne šel 
stěžovat na příslušná místa. Tvrdil, že jsem sabotér, který 
mu brání ve výkonu povolání. Odpovědný činitel, kterému 
si stěžoval, ale rezolutně prohlásil „Když ti to řekl Kubík, 
tak poslechni.“ 

Manželka měla v chorobopise uvedenu roztroušenou 
sklerózu, což vylučovalo otěhotnění. Podrobně mi vylíčila, 
jak k té diagnóze došlo. Po sportovním úraze přechodně 
ochrnula. Stav se sice časem upravil, ale na neurologické 
klinice došli po vyšetření očního pozadí k závěru, že má 
roztroušenou sklerózu. 

Práce v lázních se mi časem zalíbila. Svůj způsob vyšetřo-
vání jsem nezměnil. Pacienti pro mne byli potenciálními 
přáteli a tak mezi nimi těch šedesát let uběhlo jako voda a já 
na to dnes rád vzpomínám. 

Jako dítě jsem se hrozně bál opilců. To se ale v Jeseníku 
změnilo. Jakmile se někdo v lázních dostal do stavu opojení 
a byl svému okolí na obtíž, volali mne, abych to vyřešil, a to 
už jsem se bát nesměl. Jednou v noci jsem se vracel z 
nádraží domů a u závor, které tenkrát byly u přejezdu, ležel 
opilý zaměstnanec lázní. Říkal jsem si: „Přece ho tu 
nemohu nechat.“ Na ten „pochod“ v životě nezapomenu. 
Potáceli jsme se oba. Potkávali jsme řadu návštěvníků, kteří 
se vraceli ze zábavy v lázních. Jistě mne poznali a umím si 
představit, co si mysleli. 

Díky Bohu jsem ale ten chaos zvládl a začal jsem si na 
Gräfenberk zvykat. Pan primář odešel do nemocnice v 
Hustopeči u Brna a později pak do Rokycan u Plzně. 
Přemlouval mne, abych šel s ním, sliboval hory doly, ale já 
to odmítl. Dostával jsem i jiné nabídky. Mohl jsem odejít do 
Žamberku či do Prahy a dvakrát dokonce přišla i vábení z 
ciziny. 

Po nějaké době nastoupili noví kolegové a práce byla rázem 
únosnější. Působení v lázních jsem si zpestřoval ordinací v 
interní ambulanci a ambulanci pro choroby štítné žlázy. 
Také jsem si začal doplňovat vzdělání návštěvami 
lékařských seminářů v Praze a na schůzích lékařů v 
Jeseníku. 

Přestože moje začátky v Jeseníku nebyly moc radostné, 
dnes jsem Bohu vděčný za to, že jsem zde mohl prožít 
většinu svého života.

Nakonec ještě vzpomínka na jeden „projev“ vděku. 
Odehrálo se to v období, kdy se objevily první nylonky a 
později silonky. Byla to tehdy vzácnost. Jedna pacientka mi 
při odchodu dala pár originálních nylonek. Těšil jsem se, 
jakou radost udělám manželce. Přišel jsem domů a nadšeně 
ji ohlásil, jaký dar jsem dostal. Nylonky byly smotané do 
klubíčka. Opatrně jsme je rozvinuli, byly to skutečné 
nylonky, ale nevím, k čemu měly sloužit. Tolik děr jsem 
ještě v dámských punčochách neviděl! 

Lázně měly svého času i koně. Jeden pár se jmenoval Bubík 
a Líza. Bubík, který měl být kavalír, nebyl vůbec galantní. 
Často bylo slyšet, jak Líza bolestně zaržála, protože ji 
Bubík kousl. Jednou, když jsem ordinoval na Maryčce, se 
objevil kočí, že má Líza poraněnou nohu. Vyšel jsem ven a 
na její levé přední noze jsem uviděl otevřenou ránu. 
Přestože nejsem veterinář, zranění jsem ošetřil, ovázal a 
klisna se uzdravila. 

Dovolím si jednu sarkastickou poznámku. Praha mi poslala 
„pomoc“. Přijel starý pán, bývalý vojenský lékař, hodný 
člověk. „Pane kolego, nešetřete mne“, říkával mi. Jak jej 
nešetřit, když pacienta vyšetřoval dvě hodiny, někdy při 
vyšetřování usnul a pacient musel počkat, až se pan doktor 
pobudil! 

 

Báječné podzimní dny vám přeje 

Věra Holubová

Milé čtenářky, milí čtenáři,

nebýt mladého jesenického sedláka, obdařeného výjimeč-
ným vnímáním a, řekněme dnešní mluvou, komunikačními 
a manažerskými schopnostmi, Jeseník by na mapě 
světového lázeňství vůbec nemusel být. Kam by se ubírala 
cesta tohoto města mezi horami? Když si letos připomíná-
me dvousté dvacáté výročí jeho narození, zkuste i vy v sobě 
probudit představivost a promítnout si před očima tato dvě 
století v Jeseníku bez Priessnitze…

Říká se, že čas utíká jako voda. Kéž by jesenickým lázním i 
v následujících desetiletích a staletích plynul stejně 
tvrdošíjně jako doposud. Kéž pramenitá voda po úbočích 
Studničního vrchu zurčí v budoucnosti blízké i vzdálené 
stále stejně hbitě tak, jak utíká čas. 

predstavujeme

Ještě před samotným odsouzením se však stihl do historie 
zapsat nanejvýš hrdinským činem. Když v březnu 1838 
zasáhly Pešť ničivé povodně, při nichž byla zničena více 
než polovina městské zástavby, Wesselényi na svém člunu 
zachránil před utonutím stovky osob. Tyto pohnuté události 
inspirovaly velkého básníka Mihálye Vörösmartyho k 
sepsání sugestivní básně „Az árvízi hajós“ (Povodňový 
lodník), v níž Wesselényiho – plným právem – vykreslil 
jako obdivuhodného člověka vyznačujícího se neuvěřitel-
nou odvahou a láskou k bližnímu. Bohužel, ani tyto 
nesporné zásluhy Vídeň absolutně nevnímala (či vědomě 
přehlížela) a i přes protesty uherských magnátů a rozhořče-
ní veřejnosti byl baron odsouzen k víceleté vazbě, kterou 
zakrátko nastoupil.

Baron Miklós Wesselényi přišel na svět roku 1796 v 
sedmihradském městě Zsibó (dnes severozápad Rumun-
ska). Coby příslušníkovi staré šlechtické rodiny se mu od 
raného věku dostalo patřičného vzdělání. V letech 
1821–1822 podnikl s hrabětem Istvánem Széchényim, 
tímto „největším Maďarem“ a významným reformátorem, 
cestu po západní Evropě. Všudypřítomný pokrok, s nímž se 
zde Wesselényi setkal a který tolik kontrastoval s děsivou 
zaostalostí Uherska, ještě prohloubil jeho liberální a 
demokratické smýšlení, které manifestoval i svými činy 
(např. na své vlastní náklady vzdělával nevolníky svého 
panství). Hlasitě požadoval nutnost uplatňování základních 
lidských práv, naprostý zákaz cenzury či svobodu tisku, 
měl rovněž pochopení k požadavkům uherských menšin. 
Baronova – slovy Jakuba Arbese „často až divoká“ – 
opozice vůči Vídni jej roku 1835 přivedla až k soudu.

HRDINOU V ZAPLAVENÉ PEŠTI

Do Frývaldova byl přiveden z Olomouce v doprovodu 
důstojníka a svého věrného sluhy Józsiho, koně Pancéla a 
psa Darlinga. Ubytován byl v bytě na náměstí u cukráře 
Tomáška, u nějž se s oblibou stravoval. Po celou dobu 
zůstával pod přísným dohledem lázeňského policejního 
inspektora Böhma, který až několikrát týdně posílal zprávy 
o Wesselényiho chování, jeho stycích, návštěvách a 
korespondenci policejnímu ředitelství do Brna, jež 
následně příslušná hlášení předávalo dále vyšším úřadům 
do Vídně.

Za městem nechal Wesselényi (v místech dnešní Březinovy 
ulice) zřídit okrasnou zahradu s jezírkem a monumentálním 
pramenem. Později přibyl i altán s možností přenocování – 
baron zde totiž trávil poměrně značné penzum času. 
Zahradu po vzoru Rousseauova učení využíval především 
jako svou pracovnu. Reagoval zde na korespondenci a 
sepsal také významné dílo Szózat (Provolání), kde vyjádřil 
svůj postoj k politické situaci ve střední Evropě.

BARONOVA LÉČBA

INICIÁTOR ROZVOJE LÁZNÍ 
I MĚSTA

ZA UZDRAVENÍM DO SLEZSKA

Ihned po svém příjezdu 17. dubna 1839 se zcela oddal 
léčbě, ale také společenskému a kulturnímu životu. Založil 
peněžní sbírku na pomník se lvem, jakožto darem pro 
Priessnitze (dnešní symbol lázní), vybudoval promenádu s 
pohodlnými lavičkami kolem Kopy, zřídil šermířský sál, 
zrealizoval výstavbu vodovodu a dvou kašen, plaveckého 
rybníku, velkolepé osvětlení lázní a mnoho dalšího. Svým 
způsobem dokázal ze sbírek a darů proinvestovat mnohem 

více peněz, než byl tou dobou rozpočet samotného města. 
Nutno však podotknout, že často upsal významný obnos, a 
především pak neváhal vést veškeré práce sám. Mezi 
dalšími mecenáši můžeme najít jména prince Nasavského, 
vratislavského biskupa, knížete Liechtensteina, Hohenlohe 
a mnoha dalších.

Samozřejmě se také s plnou vervou pustil do zázračné 
Priessnitzovy vodoléčby, jež mu alespoň zpočátku značně 
ulevila. Po nedokončené krizi, která se u pacientů vnímala 
jako předzvěst uzdravení, však došlo ke stagnaci a baronův 
stav je pak možno charakterizovat pouze jako stabilizova-
ný. Wesselényi i přes téměř plné nasazení s ohledem na 
léčbu také dále, jako nenapravitelný milovník opačného 
pohlaví, pokračoval v milostných avantýrách, jež mu občas 
způsobovaly další zdravotní komplikace. V jistých 
obdobích také koketoval s homeopatií, kterou již dříve 
využíval ve své domovině, ta se však neslučovala s 
vodoléčbou a byla mu Priessnitzem výslovně zakázána.

Již o rok později mu však ze zdravotních důvodů bylo 
dovoleno vycestovat k léčbě na Gräfenberk. Uherskému 
Regulovi totiž z nezřízeného životního stylu a přechozené 
syfilidě hrozilo akutní oslepnutí. Do té doby tělesně 
zdatného muže, který pěstoval řadu sportů (např. šerm, lov, 
plavání), toto onemocnění velmi roztrpčilo, a snažil se tedy 
nalézt uzdravení za každou cenu.

V TEMNOTÁCH

Podobně jako v Pešti v roce 1838, tak i o tři roky později ve 
Frývaldově neváhal baron nasadit svůj život při běsnění 
ohně, kdy nakonec shořela část města v okolí dnešního 
náměstí Svobody. Na prvního máje 1842 poznal na 
jarmarku teprve čtrnáctiletou Annu „Ninu“ Luxovou, dceru 
místního tkalce, která byla nařčena z krádeže šátku a 
následně zadržena. Baron se dívky ujal a ona se postupně 
dle jeho slov stala „světlem v temnotách“, nikoliv jen 
symbolicky, ale i doslova, a to poté, co se baronovi výrazně 
zhoršil zrak. Nina se pro něj nakonec stala životní láskou a 
později ji i pojal za manželku. Na Wesselényiho popud se 
ve Frývaldově objevil také významný hudební skladatel 
Ferenc Liszt, jenž 8. března 1843 zahrál v bytě u baronova 
přítele Viczaye. Vlastním důvodem Lisztova zájezdu a jeho 
doprovodu bylo především informování o politické situaci 
v Uhrách.

JESENICKÉ SVĚTLO 

SEDLO

Po dohodě s Priessnitzem na jaře roku 1843 odjel baron do 
rodného Zsibó. Později, roku 1848, se kvůli zdravotním 
problémům své ženy opět vrátil a setrval zde do dubna 
1850. Při odjezdu se na Červenohorském sedle jejich vůz 
dostal do silné vánice a převrhl se. Následkem prochlazení 
baron onemocněl zápalem plic, kterému v Pešti 21. dubna 
1850 ve věku šestapadesáti let podlehl. Ovdovělá Anna 
Wesselényi se později znovu vdala, a to za přítele svého 
manžela, poslance zemského sněmu Lájose Mocsáryho, 
potomka staré maďarské šlechty.

Mgr. Lukáš Abt, Mgr. Matěj Matela

OSUDNÉ ČERVENOHORSKÉ 

 A víte, že je to vlastně výborný nápad? V tomto období 
býváme s rodinou v Javorníkách, ale proč neudělat změnu!

Do Jeseníku přijedete na konci roku. Vezmete na výlet 
do zasněžených hor i rodinu, nebo Vaše cesta bude ryze 
pracovní?

Jsem od přírody člověk zapálený pro věc, takže si dokážu 
představit, že kdyby mi nebyl dán do vínku sluch hudební, 
tak by to bylo určitě něco jiného, co by mě bavilo a 
naplňovalo. Ale představa, že bych teď zcela vyřadila 
hudbu ze života, je lichá.

vh

Dovedete si představit, jak byste žila bez hudby? 
Naplňovalo by Vás stejně jiné povolání?

Lázně jsou synonymem pro relax. Jak nejraději 
odpočíváte Vy?
Pro mě je v posledních letech nejcennější spánek a k tomuto 
relaxu patří i možnost srovnání režimu a životosprávy, což 
se při našem povolání obtížně dodržuje.  

Jaké pracovní závazky Vás v nejbližší době čekají? Na 
co se těšíte?
Letošní podzim bude můj program opět zasvěcen převážně 
StarDance. Tento projekt je časově náročný, ale moc mě 

baví. Vedle toho budu samozřejmě koncertovat, nebo hrát v 
divadle.

...dokončení ze str.1

MOJE NELEHKÉ ZAČÁTKY V JESENÍKU

EDITORIAL

Letos uplynulo sto osmdesát let od chvíle, kdy do vzkvétajících Priessnitzových lázní roku 1839 z Uher 
přicestoval baron Miklós Wesselényi. Jedna z nejvýraznějších osobností maďarských dějin svými činy 

výrazně ovlivnila nejen dění ve své rodné zemi, ale i městečko Frývaldov.

BARON MIKLÓS 

WESSELÉNYI

*1796 Zsibó 

†1850 Pešť

Elek Benedek

„S jistotou prohlašuji, že 

mezi našimi velkými Maďary 

nenajdete osobnost, jejíž 

charakter a život by pro 

mladé duše byl čistější 

a úrodnější než odkaz právě 

Miklóse Wesselényiho.“ 

maďarský historik 

HLASUJTE PRO NÁS V ANKETĚ 
CENY OLOMOUCKÉHO KRAJE

9

www.cenykraje.cz

za přínos v oblasti cestovního ruchu v kategorii Wellness zařízení

hlasování probíhá do 20. 9. 2019

„Studniční vrch – Priessnitzovy léčebné lázně”,
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ŘÍJNOVÁ KONFERENCE SE PONESE 
V DUCHU PRIESSNITZOVA VÝROČÍ

OTEVŘELI JSME NOVÝ LÁZEŇSKÝ 
OBCHŮDEK

TIP NA VÝLET

V polovině října se v Priessnitzových léčebných lázních uskuteční čtrnáctý ročník konference o významu 
lázeňské péče. Stěžejním tématem letošního odborného setkání bude osobnost Vincenze Priessnitze a jeho vliv 

na vývoj evropského lázeňství.

V polovině června byl v prostorách lázeňského domu Bílý Kříž otevřen lázeňský obchůdek stejného jména. V jeho 
sortimentu najdete nejen produkty lázeňské kolekce Priessnitz, ale můžete si v něm posedět i u šálku kávy. 

Konference s účastníky z Německa, Rakouska, Anglie a 
sousedního Polska proběhne 4. až 6. října v areálu lázní. 
Přednášky budou probíhat v Zimní zahradě Sanatoria 
Priessnitz. 

„Program ovšem přinese také novinky z balneologického 
výzkumu, zajímavé informace z pohybové terapie a jejího 
vlivu na tělesné i psychické zdraví či představí tzv. 
fangoterapii, čili tepelnou terapii využívanou v italských 
radonových lázních,“ pokračuje ve výčtu témat odborného 
setkání obchodní ředitelka lázní Kateřina Tomášková. 

Letos čtvrtého října uplyne neuvěřitelných dvě stě dvacet 
let od narození zakladatele moderní vodoléčby Vincenze 
Priessnitze. Valná většina referátů se tak bude přirozeně 
týkat historie a života této výjimečné osobnosti. Netradiční 
a jistě poutavý vhled do dobového fungování lázní přinese 
přednáška historika Vladana Hanulíka z pardubické 
univerzity s podtitulem Priessnitzova armáda: lazebníci, 
lazebnice a služebný personál lázní Gräfenberk. Řečníci se 
budou zabývat také Priessnitzovým odkazem v Anglii nebo 
Rakousku. O vodoléčebném ústavu v anglickém Malvern 
bude přednášet Dr. John W. Harcup, tzv. štýrský Gräfen-
berk představí starosta rakouského St. Radegundu.
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Ing. Tibor Macík

Nový lázeňský obchůdek vznikl rekonstrukcí přízemních 
prostor stejnojmenného lázeňského domu. Stavební úpravy 
trvaly zhruba čtyři měsíce a slavnostní otevření proběhlo 
10. června tohoto roku. Uvnitř hosté naleznou útulné 
prostory pro trávení volného času u kávy, sladkého pečiva z 
regionální pekárny či teplého lázeňského oplatku. Zároveň 
zde mohou nakoupit dárky a suvenýry pro své blízké nebo 
zboží každodenní potřeby. Hlavním prodejním artiklem je 
vlastní značkové zboží z kolekce Priessnitz. Jedná se o 
zboží vysoké kvality, vyrobené a dodávané výhradně pro 
naše lázně. Řadíme zde například oblíbený bylinný likér, 
lázeňské oplatky a kvalitní vysokoprocentní čokolády, 
bezlepkové pivo, medovinu, bylinné koupele a další 
výrobky. Nabídku však stále rozšiřujeme. Aktuálně 
připravujeme i unikátní čajové směsi, bylinné sirupy z 
plodů lázeňské zahrady nebo tmavou variantu našeho 
bylinného likéru. Roste také poptávka po výrobcích z 
kategorie zdravé výživy, kterou bychom vám co nevidět 
také rádi nabídli.

ředitel stravovacího úseku

NEJVYŠŠÍ VRCHOL MORAVY 

Mezi nejčastěji navštěvovaná a hlavně nejžádanější místa 
patří Praděd. V tomto případě se nám vždy zaplní celý 
minibus. Součástí výletu není jenom výšlap na Praděd z 
Ovčárny, ale i návštěva malebných lázní Karlova Studánka. 
Celkem během dne našlapete cca 9 kilometrů. Ale pokud to 
zvládne náš průvodce pan Kratěna, který již osmdesátku 
oslavil, tak se nemáte čeho bát.

vedoucí volnočasových aktivit

Náš minibus vás také vyveze na Červenohorské sedlo, kde 
poznáte krásy a zajímavá místa Hrubého Jeseníku. Jezdíme 
do nedaleké Černé Vody, v jejíž blízkosti se nachází skalní 
útvar Venušiny misky. Po deštích či po jarním tání sněhu 
jezdíme na nedaleký Vysoký vodopád nebo si jedeme 
prohlédnout nádherné Nýznerovské vodopády. Na jaře s 
průvodcem poznáte jednu ze čtyř nejvyšších hor Hrubého 
Jeseníku, a to Vysokou holi, kde se nachází unikátní horské 
louky s vzácnou flórou, a známé chráněné Petrovy kameny.

PŘEČERPÁVACÍ ELEKTRÁRNA 
DLOUHÉ STRÁNĚ

MECHOVÁ JEZÍRKA NA REJVÍZU

Do třetice nejoblíbenějším a nejobsazovanějším výletem je 
výlet na Dlouhé Stráně. Busem se přesunete do Koutů nad 
Desnou, odkud se lanovkou vyvezete na Medvědí horu. Na 
horní nádrž se potom dostanete buď pěšky, nebo kyvadlo-
vou dopravou. Pokud byste měli zájem navštívit Dlouhé 
Stráně i s dolní nádrží a exkurzí strojovny, tak doporučuje-
me výlet si již dopředu zarezervovat osobně přes tamní 
infocentrum či webové stránky, kde vyplníte rezervační 
formulář na přesně danou hodinu a den. Nutné je také 
zaplatit rezervační poplatek. My bohužel výlet v tomto 
rozsahu nepořádáme.

Mezi další oblíbená místa patří tradičně mechová jezírka na 
Rejvízu, lépe řečeno Velké mechové jezírko, které je 
zpřístupněné široké veřejnosti. S průvodcem absolvujete 
naučnou stezku, která je dlouhá cca 4 km a doprovázena 
naučnými tabulemi, kde se seznámíte s historií a přírodními 
podmínkami celé osady Rejvíz. Z Velkého mechového 
jezírka vás náš průvodce dovede až do známé rejvízské 
restaurace, kde si budete moci prohlédnout unikátní židle, 
které jsou řezbářským dílem bratří Braunerů.

DALŠÍ ATRAKTIVNÍ VÝLETY

V Jeseníkách a na Jesenicku je spoustu krásných míst. My 
se pro vás snažíme vybrat ty nejzajímavější. Na většinu z 
nich se můžete vydat i běžnou linkovou dopravou. V 
případě, že se minibus, který má kapacitu 21 osob, nezaplní, 
s lázeňským průvodcem cestujete také právě takto.

Kateřina Galušková

Jeseníky a Rychlebské hory jsou posety 
nespočtem zajímavých míst, která stojí za 
návštěvu. V nabídce volnočasových aktivit 
pro lázeňské hosty proto nechybí lákavá 

možnost fakultativních výletů minibusem 
v doprovodu lázeňského průvodce 

na nejzajímavější z nich.

FAKULTATIVNÍ 
VÝLETY PO JESENICKU 

LÁZEŇSKÝM 
MINIBUSEM

www.priessnitz.cz

OBNOVA SOPHIINA PRAMENE 
K 220. NAROZENINÁM 
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Sophiin pramen, který v poválečné éře nesl také jméno 
„pramen Na Kolonádě“, se nachází v západní části 
Ripperovy promenády, v půli cesty mezi Polským a 
Maďarským pomníkem. V posledních desetiletích se 
jednalo o zašlé, nenápadné místo, zarůstající rododendro-
novými keři, které mohlo snadno uniknout pozornosti 
návštěvníků. Jen rezavějící zbytky trubky a mechem 
zarůstající destička „OBNOVENO 1961“ napovídaly 
všímavým kolemjdoucím, že prochází kolem zaniklého 
pramene. To se od letošního roku změní. „Jsem nesmírně 
ráda, že se nám podaří uctít letošní kulaté výročí pana 
Priessnitze i tímto způsobem a přispět tak další lokalitou k 
probíhající obnově jesenických pramenů. Radost mám i z 
toho, že ze zvažovaných možností byla vybrána varianta 
pramene, nikoli odpočívadla, a na kolonádě tak bude nyní 
druhý vodní prvek,“ říká obchodní ředitelka lázní Kateřina 
Tomášková a doplňuje: „Pramen je obnovován podle 
návrhu výtvarnice Ivy Svobodové, práce se ujala firma 
RAIN Petra Slováka z Písečné. Na výsledek se velmi 
těšíme, zvu všechny na slavnostní posvěcení v pátek 4. října 
od 14.00 hodin.“ Součástí pramene se stane bronzová 
plastika dívky, kterou vytvořila jesenická sochařka Iva 
Svobodová. „Myšlenka se vyvíjela poměrně dlouho 
společně s plány na obnovu místa. Návrh ženy, která 
nastavuje svou tvář padající vodě, přišel jako poslední. Je to 
tvář ženy, která stála věrně po boku Priessnitze, Sophie 
Priessnitzové. Ze starých fotografií se dá podoba Sofie jen 
těžko vyčíst. Nejde tak ani o realistickou podobiznu, jako 
spíše o portrét emocí,“ říká výtvarnice, která se již dříve 
podílela na výzdobě několika obnovených pramenů. 

Pramen nesoucí jméno Sophie Priessnitzové, choti zakladatele lázní, vznikl u příležitosti stoletého 
jubilea jeho narození v roce 1899. Již mnoho a mnoho let nefunkční vodní zřídlo bude letos 

zrekonstruováno a slavnostně představeno veřejnosti v pátek 4. října, tedy v den pomyslných 
220. narozenin Vincenze Priessnitze. 
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LÁZEŇSKÝ FEJETON

Co řeknut na zavěr? Když slyšim, jak kdosik hani dnešni 
dobu, jaci su všeci individuališči a egojišči , jak  každy už 
enem na sebe myšli a nestara se o druheho, dycky idu ku 
němu do dyskuse a pravim mu: No, přidžče ku nam do lazni 
na hystericky vyklad a hned uvidiče, jak i dneska ludže 
myšlu na svoje bližni a jejich zdravi! 

původem z Prajzské

Najpopularnějši okamžik histerickeho vykladu o panu 
Prisnicovi neni o tym, jak kuryroval a poleval organyzmus 
žimnum vodum. Ať už se jedna o zajezd penzijonovanych 
haviřu, zaviromentalni študenty nebo delegacu burger-
majstru a inšich politiku na trypu, najvječi oživeni nastava 
při slovach, že Prisnic lečil aji robotum.  Hned všeci 
pookřeju, šmiju se a placaju v kolena. A do teho se ozyvaju 
vykřiky: „Das ist das! To je ono! Das war aber etwas!“ A 
hlavně a nejčastěji: „To by se mělo znovu zavesč!“

Zpočatku sem se mylně domnival, že se u lazeňskych 
pacijentu jedna o spontani projevy vlastni chuči do terapije 
robotum. A bylo mi divne, že na brygady, kdy se v sobotu 
gruntuje v Haju vily Gezundheidy, je dycky taka učast, jak 
ju v jedne knižce přesně popsal pan Polaček: „wir war 
fünf“.  Jedna nadšena astmatička se domnivala, že to 
všecko kvuli špatne propagaci a chodila osobně zvat svoje 
kolegy a koležanky všeckych možnych yndykacy. „Šla bych, 
ale zrovinka jedu na vylet…“  Jaj, taka fajna věc, no pravě v 
te době němožu, až přiště…“ Anebo počichu řakli „ja 
přidu…“ jak Karl Plihal v Teufeljahru.  

Občan z Gräfenberku

A tak je mi dněska už jasne, že ta dobra nalada něni z teho, 
že by ludě chtěli v lazňach cosik takeho jak Gogol podstupo-
vač. Je to hlavně uleva, že už to dněska tak něni! Že snih při 
kalamitě odhaže technicka četa, že ve vaně čeka fajně čepla 
voda a v jidelně se u večeře prohybaju švedske stoly.

A  jaky je druhy duvod veseli a všeckych tych zvolani to by 
mělo zas zavešč!? Že ludě u teho němyslu na sebe, ale 
vzpomenu se na svojeho spolubydliciho, sušida, nadřizene-
ho, přibuzne… Roby na svoje chlopy a chlopi na manželky. 
A při te představě, jak se dotyčny v lazňach dře s lopatum ve 
sněhu nebo rube dřevo, vznika to cela ta freuheit.

Ja ja, žijeme v časach, kdy i z pohybove Prisnicterapije s 
fofrholama se linějši čast pacijentu snaži uleč, že už i 
primař to muši chodič kontrolovač, aby se tam ti največši 
lenochodi nechodili enem tak pro štempl bez námahy.

DO ROBOTY 
S PRISNICEM

v Haju vily Gezundheidy  v Háji víly Ozdravy

žimna voda   studená voda

individuališči a egojišči  prostě sobci

do roboty   do práce

wir war fünf   bylo nás pět

das aber war etwas  to bylo něco

fofrhole    hole na nordic  
    walknig

Teufeljahr   Rok ďábla

roba    manželka

čepla voda   teplá voda

SLOVNÍČEK 

V loňském roce sbírka pomohla Karolíně Michalíkové, 
která od narození taktéž zápasí s dětskou obrnou. S 
maminkou jsou lázně stále v kontaktu. „V letošním roce 

jsme s Karolínkou zvládli 4týdenní rehabilitační pobyt a 
intenzivní 4týdenní rehabilitační program a za sebe mohu 
hodnotit, že to bylo opravdu TOP. Karolínka se malinko 
zpevnila, ale spíš to mělo pozitivní vliv na její verbální 
stránku, protože začíná mnohem lépe komunikovat. 
Děkujeme za pomoc, " napsala paní Michalíková.

Do sbírky na kompenzační pomůcky a rehabilitace malému 
Danielovi je možné přispět jakoukoli částkou přímo 6. září 
při příležitosti akce Bezpečnost bez hranic, která se koná od 
9.30 v areálu Hotelu M v Jeseníku. Nebo je možné kdykoli 
finanční obnos zaslat na otevřený účet konta Bariéry. 
„Věříme, že vedle Priessnitzových léčebných lázní, Města 
Jeseník, jesenických policistů, záchranářů a hasičů se k 
pomoci připojí široká veřejnost,“ doplňuje Tomášková.

Tentokrát prezentace činností složek integrovaného 
záchranného systému, s níž se tradičně pojí charitativní 
sbírka na pomoc postiženým dětem z regionu, proběhne v 
pátek 6. září v areálu jesenického Hotelu M. Letos výtěžek 
akce pomůže šestiletému Danielovi Forajtovi.

Daniel bojuje s těžkou dětskou obrnou, kombinovanou se 
zrakovou vadou. Jedná se o velmi těžké postižení, kdy 
pouze s pomocí maminky je schopen aktivního pohybu a je 
v současné době plně odkázaný na péči svých blízkých. „Na 
rehabilitaci pravidelně dochází už od narození, dělá 
pokroky, které se mohou zdát z pohledu veřejnosti možná 
maličké, avšak pro rodinu a naši paní doktorku PhDr. Evu 
Jurčákovou, jako jejich terapeutku, jsou vzhledem k jeho 
postižení obrovské. Péče a rehabilitace takto postiženého 
dítěte je velmi fyzicky, psychicky a zvláště finančně 
náročná, a proto chceme pro Danielka uskutečnit tuto 
sbírku,“ přibližuje obchodní ředitelka lázní Kateřina 
Tomášková.

Charitativní sbírka „Pomáhejme, když můžeme“ je 
organizována pod záštitou konta Bariéry Nadace 
Charty 77. Malému Danielovi tak můžete přispět 
kdykoli prostřednictvím otevřeného účtu s číslem 
777777222/0800 a variabilním symbolem 130724.

vh

POMÁHEJME, KDYŽ MŮŽEME!
Už posedmé bude součástí zářijového Dne bezpečnosti a zdraví charitativní sbírka „Pomáhejme, když 
můžeme“. Její výtěžek tentokrát pomůže šestiletému Danielovi, který bojuje s těžkou dětskou obrnou 

kombinovanou se zrakovou vadou.

Do časů, kdy turistika v českých zemích byla 
v plenkách a v Jeseníkách čerstvě začal fungovat 

Moravsko-slezský sudetský horský spolek, na jehož 
založení se podílel také Priessnitzův zeť Johann 

Ripper, vás doslova vtáhne cestopis mapující 
dobrodružnou výpravu skupiny středoškolských 

profesorů a jejich žáků na nejvyšší vrchol Moravy.

vh

Štítecké nakladatelství Veduta vydává téměř výhradně 
regionální literaturu, která je cenným zdrojem poznání 
historie i současnosti zdejšího kraje. Mezi vydanými 
publikacemi rozhodně nechybí ani tituly věnující se 
osobnosti Priessnitzově nebo zdejším lázním. Jedním z 
dalších výjimečných počinů nakladatele Pavla Ševčíka je 
také vydání cestopisu z konce předminulého století, který 
napsal olomoucký kantor Jan Havlenka. Jeho líčení 
dobrodružné výpravy olomouckých profesorů a jejich 
žáků, jejíž byl účastníkem, si nic nezadá s popisem 
současné expedice do hodně vzdálených krajin. Díky jeho 
svědectví se dozvíte, co všechno museli absolvovat 
poutníci, kteří se rozhodli nejvyšší moravskou horu Praděd 
dobýt někdy před 150 lety. Buďte si jisti, že během četby 
vám na mysli vyvstane srovnání s vaším posledním 
výletem do hor. Autentičnost knihy podtrhuje původní 
čeština, do které se po prvotních obavách jistě s lehkostí 
začtete.

KNIŽNÍ TIP

CESTA NA 
PRADĚD – CESTOPIS 
Z KONCE 19. STOLETÍ

Jan Havelka 
Nakladatel: 
Pavel Ševčík – VEDUTA, 
Štíty, 2018, 88 s.

LETOŠNÍ ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉHO 
SETKÁNÍ SE VĚNUJE VÝTVARNÉMU UMĚNÍ 

JESENICKA MINULÉHO STOLETÍ

Kromě něj však na Jesenicku a v Jeseníkách žilo a pracova-
lo mnoho malířů dnes naprosto zapomenutých z příčin 
nejen politických, resp. národnostních, ale i estetických. Až 
dnes oceníme naivní umění javornického nadlesního 
Alfreda M. Schosse. I někteří z významnějších malířů 
přijíždějících do našeho regionu vytvořili díla spíše než 

ikonická, průkopnická, tak „suvenýrová“ – líbivá, s 
notoricky známými lokalitami jako Praděd, Vidly, Vřesová 
studánka… Od nich se odlišoval opavský malíř Adolf 
Zdrazila, který v rámci projektu o zachování slezské 
kultury zachytil realistickými akvarely řadu památkových 
staveb na Jesenicku, jeho lidovou architekturu a krajinný 
charakter. Moravsko-slezský sudetský horský spolek se 
zasloužil o vydání řady pohlednic z Jeseníků, které si 
objednal u zkušených výtvarníků, jakými byli např. 
vídeňský malíř Eduard Ferdinand Hofecker či Paul Aust 
pocházející z Kladska. 

Sympozium se uskuteční v pátek 27. září 2019 od 9.00 hod. 
v Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria. Jeho cílem je 
postihnout výtvarnou kulturu regionu, zejména malířskou 
produkci v jejích rozmanitých žánrech a technikách. Nejde 
nám o uměnovědné studie pro pár odborníků, sběratelů a 
aukčních síní, kteří rozlišují vysoké umění od nízkého, ale o 
iniciační postižení různých tvůrců. Je jedno, v jakém duchu 
tvořili, zda umění vystudovali, jsou členy výtvarných 
sdružení či procházejí arteterapií v místních lázních. 
Nečiníme rozdíl mezi lokálními autory a rodáky, kteří se 
uchytili mimo náš kraj, včetně soudobých umělců němec-
kých. Představíme i umělce odjinud, pro něž se Jeseníky a 
Jesenicko staly, byť i přechodně, jedinečnou uměleckou 
inspirací.

Početné množství malířů zamířilo i do lázní Gräfenberk. 
Najdeme mezi nimi i Čechy – Jan Krejčí, původně voják z 
povolání, zde žil a tvořil i přes 2. světovou válku. Až 
komunistický režim ho semlel v politických procesech a 
teprve v posledních letech objevujeme jeho tvorbu. Pro 
návštěvu lázní Gräfenberk si vybral nejvhodnější dobu 
pražský umělec Václav Malý – podzim, kdy stromoví okolo 
cesty do lázní hraje všemi barvami. Do sanatoria Ziffer na 
Gräfenberku k svým příbuzným zajížděl pravidelně malíř 
Erich Ziffer, který se stal obětí holokaustu.

Jesenicko, osídlené do roku 1945 převážně německy 
mluvícím obyvatelstvem, nacházelo své správní a umělec-
ké centrum v Opavě, kde fungoval spolek výtvarných 
umělců německé národnosti. Valnou část těchto umělců lze 
zařadit pod pojem Heimatkunst, umění domoviny, které 
vycházelo vstříc většinovému konzervativnímu vkusu 
jednoduchým masově přístupným zobrazením. Jen dva 
umělci z Jesenicka překročili pomyslnou mez regionální 
produkce – známý sochař Engelbert Kaps a dnes zapome-
nutý malíř Willy Paupie. Ten je prototypem idylické 
selanky slezské vesnice. Jeho obrazy zachycující pohled z 
Mýtinky směrem k masivu Keprníku a Šeráku jsou toho 
příkladem. Svou slávu si ovšem vydobyl příklonem k 
nacismu, jeho obraz si například koupil i Hitler a další 
hodnostáři.

S příchodem českého obyvatelstva na Jesenicko po roce 
1945 nastaly jiné životní podmínky, kdy na uměleckou 
tvorbu nebyla vhodná doba. Až utichl poválečný kvas a v 
roce 1948 došlo ke změně politického režimu, začala se 
nesměle obnovovat výtvarná scéna, byť ideově silně spjatá 
s dobou. V roce 1958 se v Priessnitzově sanatoriu v Lázních 
Jeseník uskutečnila výstava Lázně Jeseník a jiné motivy 
Jožky Ryšavé Kačírkové, malířky poučené klasickou 
českou krajinomalbou. A již od roku 1953 se v Jeseníku 
začala formovat Jesenická výtvarná skupina, které se na 
kolektivních výstavách představuje dodnes.

SOkA Jeseník
Mgr. Květoslav Growka

Státní okresní archiv Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka a Společnost Vincenze Priessnitze, organizátoři 
letošního XIX. svatováclavského setkání v Jeseníku si vás dovolují pozvat na vlastivědné sympozium 

věnované tématu Výtvarné umění Jesenicka a Jeseníků 20. století.

SOUČASNÉ UMĚNÍ REGIONU 
VYSTAVUJÍ V KATOVNĚ

SOkA Jeseník

Možná díky Lázeňským pramenům znáte nenapodobitelné 
pohlednice ze Sudet Filipa Raifa nebo z procházek po 
pramenech část sochařské práce Ivy Svobodové Pretscho-
vé. Někteří budou patrně znát grafickou tvorbu Jaromíra 
Švejdíka díky komiksu a filmu Alois Nebel. Viděli jste však 
někdy některou z land artových realizací skupiny REZ? A 
co grafiky a malby Zdeňky Morávkové nebo její kachle pro 
Sudetskou (křížovou) cestu v Bílé Vodě? Setkali jste se s 
díly Dany Akriditisové a Jany Krhánkové?

Mgr. Bohumila Tinzová

Výtvarné proudy dneška z dílen převážně „mladší genera-
ce“ umělců zdejšího regionu nabízí právě výstava, na 
kterou vás srdečně zvou Městská kulturní zařízení a 
„Katovna“, Státní okresní archiv Jeseník a Vlastivědné 
muzeum Jesenicka. Výstava probíhá v městské Katovně do 
29. září 2019.

Zajímá-li vás současná výtvarná scéna Jesenicka, nenechte si ujít výstavu v městské Katovně. Celé září 
prezentuje průřez tvorbou sedmi nejvýraznějších zástupců této „mladší generace“ umělců.

f /laznepriessnitz
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Politický zájem o Nazima Hikmeta časem vyvanul (ještě v 
roce 1982 vyšel na sovětské známce) a jeho jméno zůstalo v 
povědomí spíše divadelní veřejnosti. Dnes je Hikmet v 
Turecku vnímán jako národní klasik, roku 2010 turecký 
hudební skladatel Fazil Say složil k 47. výročí Hikmetovy 
smrti oratorium nazvané Nazim.

Mgr. Květoslav Growka

POBYT NA GRÄFENBERKU
Ve dnech 3. až 30. prosince 1956 se léčil v našich lázních a 
jak napsal zdejší básník Josef Zahradníček “jeho otevřená 
tvář s kaštanovými vlasy, s modrýma očima a s typickým 

knírkem se vryla do paměti všem, ať už poznali básníka na 
veřejné besedě nebo v soukromém rozhovoru.” Beseda s 
ním proběhla ve foyeru Priessnitzova sanatoria 28. 
prosince. Na snímku je básník v tvídovém saku s ruskou 
překladatelkou Galinou.PŘÁTELSTVÍ S VÍTĚZSLAVEM 

NEZVALEM
Do naší republiky jezdil každoročně, pojilo ho přátelství s 
Vítězslavem Nezvalem. Na Gräfenberku také napsal 
upřímné verše pod dojmem Nezvalova nečekaného skonu. 
Jeho sbírky vycházely v češtině a slovenštině, např. Zpěv za 
mřížemi, Listí ze šesti stromů a v Jeseníku napsaný cyklus 
básní Pobyt v Praze; jeho hry Damoklův meč, Píseň o 
turecké zemi a Legenda o lásce nastudovala řada divadel-
ních scén. SOkA Jeseník

Turecký básník a dramatik Nazim Hikmet (*1902 Saloniki, 
Soluň, †1963 Moskva) pocházel z aristokratické rodiny, 
jeho matka měla evropské vzdělání. Zájem o literaturu 
podědil nejspíše po svém dědečkovi, významném básníko-
vi. V době svých studií se sblížil s radikálními kruhy a pro 
účast na stávce byl ze školy vyloučen a musel se skrývat. Ve 
20. letech pobýval v SSSR, kde se sblížil s levicovou 
avantgardou, zejména navázal přátelství s Vladimírem 
Majakovským. Po návratu do Turecka roku 1924 se stal 
propagátorem komunistického hnutí. O rok později byl 
zatčen a odsouzen na 15 let. Před vězením se zachránil 
útěkem do Sovětského svazu, kde pokračoval ve studiu a v 
roce 1928 mu v Baku vyšla první sbírka básní. Po návratu 
do Istanbulu pracoval jako redaktor časopisu levicové 
inteligence. V roce 1937 byl za protifašistickou výzvu U 
bran Madridu uvězněn a odsouzen na 28 let. Na nátlak 
“světové veřejnosti” čili komunistického bloku, zejména 
po udělení Mezinárodní ceny míru (1950), byl roku 1951 
konečně propuštěn a znovu emigroval do SSSR. Byl 
jmenován členem Světové rady míru a stal se živým 

symbolem tzv. socialistického internacionalismu – Polsko 
mu dalo státní občanství, pobýval v řadě socialistických 
zemí, mj. i v Československu. 
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VYHODNOCENÍ LETNÍ FOTOSOUTĚŽE

TURECKÝ BÁSNÍK A DRAMATIK NAZIM HIKMET

Děkujeme všem za zaslané příspěvky, blahopřejeme vítězům a těšíme se na další snímky od vás při 
dalších podobných příležitostech. Všechny zaslané fotografie budeme postupně uveřejňovat na našich 

stránkách www.priessnitz.cz. Vítěze odměníme.

V minulém vydání Lázeňských pramenů jsme vyhlásili fotosoutěž s tímto zadáním: Pošlete nám 
fotografii, ze které by měl radost Vincenz Priessnitz, zakladatel moderní vodoléčby, který uzdravoval vodou, 
pohybem a střídmostí. A skutečně, přišlo nám od vás několik desítek krásných fotografií, které by potě-

šily zakladatele lázní, a velkou radost udělaly i nám.

A jak to tedy dopadlo?

Porota, která vybírala vítězné snímky, tak stála před náročným rozhodováním. Při hodnocení 
jsme přemýšleli takto: Vincenz Priessnitz by jistě měl radost z toho, jak se rozvíjí areál jeho lázní, 

z pomníků, soch a pramenů, vůbec o tom nepochybujeme. Stejně tak stále krásná krajina a příroda 
v okolí by jej potěšily. Ještě o něco více by jej však zřejmě oslovilo živé a aktuální naplňování jeho 

odkazu, proto jsme o něco výše hodnotili snímky, které zahrnovaly právě tento aspekt. Řada 
fotografií přírody, architektury, zátiší ad. tak nedosáhla na nejvyšší příčky, i když nepostrádala 

opravdu vysokou kvalitu. 

Tyto verše napsal v Jeseníku 29. prosince 1956 básník Hikmet Ran Nazim. A abychom čtenáře nenapínali, 
sáhneme po sbírce Pobyt v Praze v překladu Jiřího Taufra.

TIP NA VÝLET

Kateřina Galušková

Stezka je typickou turistickou trasou. Je z části vedena po 
žluté a částečně po zelené turistické značce. Když byla v 
roce 1980 založena, měla pouze šest zastavení a měřila 9,5 
kilometru. V dnešní době je dlouhá 12,5 kilometru a má 
čtrnáct zastavení s místními historickými i přírodními 
zajímavostmi.

Méně zdatní jedinci si mohou trasu zkrátit. Ale doporučuji 
obejít celý okruh, protože opravdu stojí za to. Stezka z 
Branné vede na hřebeny Jeseníků, kde nejzajímavějším a 
dominantním místem je skalní útvar zvaný Pasák, který byl 
roku 1982 vyhlášen přírodní památkou. Pasák je dvě stě 
padesát metrů dlouhá a třicet metrů vysoká skalní stěna 
tvořená mrazovými sruby se zvláštními erozními útvary, 
skalními převisy a izolovanými skálami. S tímto místem je 
spojena pověst o zkamenělém pastýři, který byl pánem 
Jeseníků potrestán, že si nevážil stáda ovcí, které mu bylo 
svěřené. Jedna z izolovaných skal svým tvarem připomíná 
právě onoho nešťastníka.

Výlet do tohoto malebného koutu jesenických hor 
pořádáme i v případě, pokud se kapacitně nezaplní minibus. 
Tehdy cestujeme do Branné, kde přímo u vlakové stanice 
naučná stezka začíná, právě vlakem.

Ať už se vydáte na tento výlet s námi a naším průvodcem či 
úplně sami, tak věřím, že si z tohoto krásného místa 
odnesete plno zážitků z čisté a ničím nenarušené přírody 
Jeseníků.

Louky, kterými budete cestou procházet, jsou plné pestré a 
zajímavé flóry, roste zde např. vzácná lilie cibulkonosná. 
Vznikly až po vykácení původních bučin, které se zde 
nacházely. Tudíž je velice důležité, aby se člověk o tyto 
nepůvodní lučiny staral buď kosením, nebo pastvou 
dobytka. Z ptáků se zde daří chřástalu polnímu či vzácnému 
ledňáčku říčnímu.

vedoucí volného času

Jedním z nových cílů v naší nabídce 
fakultativních výletů po Jesenicku 

minibusem (ty se u nás konají každý 
víkend) je naučná stezka Pasák 

u Branné. 

NAUČNÁ STEZKA 
PASÁK

Slavné návštěvy na Gräfenberku

Kar önce tepede dindi

 Jumusacik parliyor da

Hanus Ustanin Saati Orloj mistra Hanuše

Poledne

Sníh přestal padat na návrší

 Pirağ satasunun orda

 kestaneliklere indi

Náhle pak průhledný studený něžný

 blankyt

Sonra birden bire berrak

 nazli serin bir mavilik

 spustil se na holé kaštany

Öğle

 tam kde stojí Hradčany

 a měkce zářil

4. - 5. místo Vít Kahle

3. místo Jiří Dohnal

4. - 5. místo Kateřina Diogo 6. - 7. místo Zora Spirakusová 6. - 7. místo Kateřina Diogo

2. místo Miroslav Čučka

Ceník vstupného: 

Dospělí 40 Kč. 

Aktuální informaci o provozní době vám ochotně 
sdělíme na tel. 720 979 831.

Děti, ZTP, důchodci 20 Kč.

1. místo Ondřej Kozák (dvoufoto)

1. místo Ondřej Kozák (dvoufoto)
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LETOS SI PŘIPOMÍNÁME 220. VÝROČÍ

VÝZNAMNÉ MILNÍKY JESENÍKU A JEHO LÁZNÍ

1826

Priessnitz postavil první samostatnou lázeňskou 

budovu. Velká stavba měla 12 místností pro 

ubytování nemocných a malou jídelnu. V domě 

nechyběly dvě velké vany.

Během tohoto roku se u Priessnitze léčilo 1544 osob. 

Hosty bylo i na sto dvacet lékařů z celé Evropy, aby 

tu studovali Priessnitzovy léčebné metody.

1839

21. ledna 1831

Vodní doktor získal povolení k provozu lázeňského 

zařízení k účelům očisty těla pod podmínkou, že 

bude přijímat jen domácí hosty a nebude podávat 

žádné léky.

Po letitých komplikacích získal Priessnitz oficiální 

povolení císařské komise k provozování lázní bez 

omezení.

1837

Lázně byly využívány pro rehabilitaci 

raněných německých vojáků, později byla 

část objektů zabrána pro děti z bombardovaných 

německých měst.

1938 až 1945

1910

Podle návrhu Leopolda Bauera, jednoho z předních 

představitelů moderní architektury počátku 20. 

století, se začalo stavět výstavní Sanatorium 

Priessnitz.

V lázních se léčilo přes čtyři a půl tisíce pacientů.

1911

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.

28. listopadu 1851

7. června 1846

Priessnitz byl císařem Ferdinandem I. Dobrotivým 

vyznamenán zlatou c. k. medailí za zásluhy se 

stuhou. Na hruď mu ji podle historických análů 

připevnil okresní hejtman z Opavy.

syn Vincenz Pavel, se narodil čtyři roky 

před otcovou smrtí. 

Desáté dítko Vincenze Priessnitze, vytoužený 

1847

1839

Vznikla Společnost „Casino“ jako mezinárodní 

společnost prominentních lázeňských hostů na 

Gräfenberku.

Nadšený strůjce vodoléčby, jesenický rodák 

Josef Weiss propaguje vodoléčbu v Anglii.  

O jeho příjezdu do Londýna tehdy dokonce 

psaly i The Times.

1842

Priessnitzovo sousoší připomínající sílu jeho 

vodoléčby bylo odhaleno v městském parku. Ve své 

době bylo dílo označováno za nejlepší pomník v 

rakouském Slezsku.

25. července 1909  

Vratislavský biskup Jan IV. Thurzo, bratr 

tehdejšího olomouckého biskupa, udělil městu 

právo užívání městského znaku.

1506 

Z poloviny 13. století pochází vůbec první písemná 

zmínka o městě Jeseník. Tehdy je v listinách 

jmenováno jako ves Vriwald.

1267 

počátek 16. stol. 

V dobách rané renesance bylo město s okolním 

panstvím v majetku rodiny Fuggerů z Augšpurku, 

jednoho z nejvlivnějších rodů tehdejší Evropy.

Vincenz Priessnitz se narodil v horské osadě 

Gräfenberk do rodiny Františka Priessnitze a jeho 

ženy Terezie jako nejmladší ze šesti dětí. 

4. října 1799

1822 

Dvaadvacetiletý mladík strhl rodný dům a postavil 

dům nový, jediný kamenný dům v gräfenberské 

osadě. V domě vyhradil místnost pro léčení 

a necky s pramenitou vodou.

zima 1814 

Podle legend si Vincenz už jako jinoch pohmoždil 

ruku při svážení kmenů z lesa. Paži si chladil 

studenou vodou po vzoru lesní zvěře.

Při jarním vyvážení osiva na pole vůz se splašeným 

koněm Vincenzovi přejel hrudník. Výsledkem bylo 

několik zlomených žeber. Mladík zranění opět léčil 

studenou vodou.

jaro 1816 

8. ledna 1830

Vincenzovi a Sofii se narodila dcera Sofie. Vincenz 

si druhorozenou dceru Sofii později zvolil za svou 

nástupkyni. 

Na frývaldovský magistrát přišla první stížnost 

Dr. Schnorfeila na Priessnitzovu vodní kúru. 

Stěžovatel požadoval, aby byla Priessnitzovi 

tato činnost zakázána.

6. června 1829

5. února 1828

Osmadvacetiletý Vincenz si vzal za ženu 

dvaadvacetiletou Sofií Prissnitzovou, dceru 

Antonína Prissnitze, dědičného šoltyse 

z České Vsi.

19. 12. 2014

Tradiční léčebné procedury a odkaz Vincenze 

Priessnitze byly zapsány na Seznam nemateriálních 

statků tradiční lidové kultury ČR.

Byl otevřen unikátní Balneopark Vincenze 

Priessnitze.

2010

4. října 1999

200. výročí narození Vincenze Priessnitze vyhlášeno 

významným kulturním výročím UNESCO.

PĚT PILÍŘŮ PRIESSNITZOVY TERAPIE
Voda, pohyb, čerstvý vzduch, strava a pitný režim, harmonie těla a ducha – pět principů, které byly základem Priessnitzovy terapie 

a které platí stále. Lze je shrnout do tří slov: NÁVRAT ČLOVĚKA K PŘÍRODĚ. 

Nedílnou součástí péče o zdraví je optimální strava a pitný 
režim. Priessnitz používal čerstvou pramenitou vodu při 
léčebných kúrách, v hojné míře i vnitřně. K jídlům bylo 
denně vypito dvanáct sklenic vody (cca 2,4 l). Strava byla 
velmi prostá, ale posilující. Káva, čaj, pivo a likéry byly 
zakázány. Víno bylo povoleno jen jako veliká výjimka.

vh

Jak prohlásil samotný Priessnitz: „Kdybych nemohl léčit 
vodou, léčil bych vzduchem.“ Už ve své době si byl 
Priessnitz vědom výjimečných vlastností jesenického 
klimatu. Na mnoha nemocných vyzkoušel účinky vzdušné 
lázně, používal jak sluneční lázeň v chráněném místě proti 
větru, tak vánek chladného lesního vzduchu místo chladné 
vody. 

VZDUCH

HARMONIE TĚLA A DUCHA

STRAVA A PITNÝ REŽIM
Příznivé účinky pohybových aktivit při léčbě nemocí byly 
Priessnitzovi dobře známy. Kromě pravidelných procházek 
pacienti prováděli činnosti, které můžeme z dnešního 
hlediska zařadit do oblasti pracovní terapie, jako je řezání a 
štípání dřeva, hrabání listí, odhazování sněhu atd. Další 
formou pohybové aktivity byl tanec, který kromě pohybu 
zlepšoval sociální kontakt.

Výše uvedené pilíře mají prokazatelné účinky jak na 
fyzickou, tak psychickou stránku člověka. K udržení si 
zdraví je potřeba, aby obě části byly v harmonii. V dnešní 

uspěchané době slouží systém tradiční léčby Vincenze 
Priessnitze jednoznačně jako prevence proti civilizačním 
chorobám.

Vincenz Priessnitz zakazoval hovořit o nemocech mezi 
pacienty, poskytoval individuální pohovory, kladl důraz na 
společenská setkávání a účast na hudebních či jiných 
akcích, které tvořily součást léčebného pobytu. Byl první, 
kdo sjednotil pohybovou léčbu (individuální a skupinovou) 
s vodoléčbou, dietou, léčbou prací, muzikoterapií a 
psychoterapií.

POHYB

A pak je tu jesenická voda – desítky pramenů a pramínků i 
dnes čisté a chladné vody, která dokáže pomoci ztišit 
bolesti fyzické a psychické.

VODA
Priessnitz ke své léčbě využíval převážně studenou vodu, a 
to v různých procedurách: koupele, polevy, zábaly, střiky, 
sprchy. Vodu také využíval k různým pitným kúrám. 
Opakovaná aplikace chladné vody zevně i vnitřně vyvolává 
v organismu řadu dějů podporujících samoozdravné 
regulační pochody v těle a vede k zvýšení jeho odolnosti a 
obranyschopnosti.

nám nejdostupnějších, 

převážně přírodních prostředků 

je Priessnitzovým odkazem 

Tento systém zásad péče 

o lidský organismus s použitím 

dnešku.

www.priessnitz.cz



strana 7Lázenské  prameny

NAROZENÍ VINCENZE PRIESSNITZE

JAK SE ZRODIL FENOMÉN PRIESSNITZ

Hydroterapie, neboli vodoléčba, patří k nejstarším léčebným metodám. Jejích blahodárných účinků na organismus využívali starověcí 
Egypťané, Peršané, Řekové, samozřejmě i Římané. Koupání v pramenité vodě předepisoval i Hippokrates. Středověk na zázračné 

působení pramenité vody na organismus pozapomněl.

Na Slovensku se Priessnitzem nechali inspirovat jako první 
v Bardejově, později vznikl také vodoléčebný ústav ve 
Starém Smokovci. Ve Francii pionýry vodoléčby byli roku 
1846 v Les Ternes, přezdívkou „francouzský Gräfenberk“ 
se chlubil ústav v Saint-Seine l´Abbaye u Dijonu. V Anglii 
kromě ústavů vedených Josefem Weissem vznikl také 
například „Gräfenberk House“ v Malvern. 

Legenda vypráví, že k léčbě vlastního těžkého zranění jej 
inspirovala srna smáčející poraněný běh v potoce. 
Vincenzovo téměř zázračné uzdravení, díky přikládání 
chladných mokrých zábalů, vedlo k oblibě této vodoléčeb-
né metody i mezi sousedy a zvěsti o jeho umění se začaly 
šířit po kraji. 

Na počátku 20. let 19. století přestavil rodný dům na 
Gräfenberku na malý vodoléčebný ústav, ale tehdejšími 
ranhojiči a lékaři byl osočován ze šarlatánství, byl dokonce 
soudně stíhán. Až roku 1837 po dlouhých peripetiích dostal 
oficiální povolení k provozování prvních vodoléčebných 
lázní světa. Cesta ke slávě byla otevřena. 

Bavorská vláda dokonce na své náklady na Gräfenberk 
vyslala tři lékaře, aby studovali Priessnitzovu vodoléčbu a 
ve své vlasti následně založili podobné instituce. 
Vodoléčebné ústavy vznikaly nejen v německých zemích, 
ale i v Rakousku. 

Vincenz (1799-1851) byl obyčejný kluk z jesenických hor, 
který své školní povinnosti musel zvládat současně vedle 
těžké práce v zemědělství. Avšak díky neobyčejnému 
vnímání dějů v přírodě postavil základy moderní hydrote-
rapie a komplexního systému léčby. 

V nedalekém městě Glucholazy, které má s Jeseníkem 
společnou historii dolování zlatých rud i čarodějnictví, 
přibylo v 19. století lázeňství. Po Priessnitzově vzoru i zde 
vznikly vodoléčebné lázně.

Postupně mladý Vincenz zbudoval lázně, kam se sjížděli 
lidé z celé Evropy i ze zámoří. Z chudé horské osady 
vyrostlo vyhledávané lázeňské místo a obyčejný kluk se 
stal uznávaným léčitelem, který byl v roce 1846 vyzname-
nán císařskou Velkou zlatou občanskou medailí I. třídy. 
Ještě za Priessnitzova života vyšlo na dvě stě knih a brožur 
věnovaných jeho vodoléčebné metodě.

Ani v sousedním Polsku nezůstali pozadu. A to doslova! 
Příjmení jesenického rodáka se stalo eponymem pro polské 
označení pro sprchu: polsky se sprcha řekne prysznic! 

Podle Priessnitzova vzoru vznikaly vodoléčebné ústavy po 
celé Evropě. První takový ústav v Čechách založil v roce 
1839 v Potočné v Jizerských horách Josef Schindler, který 
po Priessnitzově smrti vedl jesenické lázně. V Anglii šířil 
slávu vodoléčby Josef Weiss z Frývaldova (dnešní 
Jeseník). Před odchodem do Anglie však už v letech 1836 – 
1842 vedl vodoléčebný ústav přímo ve Frývaldově na řece 
Bělé.

Její sílu objevil až po několika staletích jesenický rodák  Vincenz Priessnitz.

OBJEVTE PRIESSNITZŮV ODKAZ NA VLASTNÍ KŮŽI
Priessnitzovy metody jsou významným pilířem moderní medicíny, nepostradatelnou součástí péče o zdraví člověka. Priessnitzův zábal zlidověl 

a využívá se v domácím léčení. Jeho procedury, které nabízejí Priessnitzovy léčebné lázně, se mohou chlubit prestižní certifikací JESENÍKY 
®originální produkt , která garantuje jejich místní původ a jedinečnost. Značku originality nesou čtyři tradiční procedury:

PRIESSNITZOVA POLOLÁZEŇ 
JEDNOFÁZOVÁ  A  DVOUFÁZOVÁ

Jde o složitou proceduru s kombinací vodoléčby, zábalů, polevů a 
kartáčování kůže. Klient se nejdříve krátce předehřeje teplou vodou ve 
sprše, následuje celotělový ovin mokrým studeným prostěradlem s 
klidným ležením v zábalu, po prohřátí a zpocení následuje polokoupel v 
35 °C teplé vodě s kartáčováním a polevy šíje, zad a končetin chladnou 
vodou. Procedura výrazně zvyšuje imunitu, motorickou i psychickou 
výkonost, posiluje celkovou kondici, zlepšuje odolnost na chlad, 
pozitivně reguluje endokrinní a vegetativní funkce. Významně stimuluje 
samo ozdravné děje organismu.

PRIESSNITZOVA POHYBOVÁ TERAPIE

Propojuje tradiční léčebné metody s novým systémem pohybových 
aktivit ve speciálním programu GRÄFEBERG WALKING. Opět 
využívá horských pramenů jako přírodních koupelí horních a dolních 
končetin, v kombinaci s chůzí s hůlkami v terénu a dechovými cvičeními. 
Pomocí Priessnitzovy pohybové terapie můžeme docílit vyšší aerobní 
výdrže, pozitivní změny krevní viskozity, zlepšení srdeční činnosti a 
krevního oběhu. Kladně působí proti kornatění tepen, pomáhá předchá-
zet infarktu. A protože dýchání je intenzivnější, čistí se plíce, zlepšuje se 
okysličování organismu a současně díky zrychlení metabolismu mimo 
jiné dochází ke snížení nadváhy. 

Zábal se využívá pro zmírnění bolestí a zrychlení lokálních hojivých 
procesů, nejvíce při angíně, zánětech šlach nebo kloubů, u drobných 
poranění s otoky či modřinami. U dětí se přikládá na hrudník při suchém 
dráždivém kašli, u revmatiků na bolavá místa.

 V současnosti se při vysoké teplotě, zvláště u malých dětí, používají 
zásadně jen částečné chladné mokré zábaly střídavě na předloktí jedné 
pak druhé ruky a střídavě na obou předkolení (bérce a lýtka). Zábaly se 
střídají cirka po 15 minutách, dokud teplota pozvolna neklesne na 38,1-
38,5°C. Při chybně provedeném zábalu s celotělovým prudkým 
ochlazením však zejména u dětí a starších osob hrozí kolaps a minerální 
rozvrat, zastavují se samoúzdravné regulační pochody a horečka se 
rychle vrací na vysoké hodnoty.

Priessnitz vlhké, řádně vyždímané prostěradlo těsně ovinul kolem celého 
těla pacienta. Poté jej ležícího přikryl vlněnou houní a pořádnými 
peřinami. Plátno muselo být vždy dostatečně vyždímáno, jinak by se 
zábal minul účinkem. Obzvláště musely být v zábalu teplé nohy. Zábal 
trval různě dlouhou dobu, až se člověk dobře prohřál, někdy až 60 minut. 
Pak se pacient zpravidla osprchoval nebo následovala polokoupel a 
vydatná frotáž. Následoval klid na lůžku na pokoji, za příznivého počasí 
a příhodného stavu léčeného však následovala procházka po okolí lázní. 

Naopak u horečnatých onemocnění používal Priessnitz celkové vlhké 
zábaly s odraženou vodou, které po deseti až dvaceti minutách obnovo-
val a v případě nouze opakoval až třicetkrát denně. Při neklesající 
horečce navíc přikládal na hlavu pacienta studený obklad. 

Zábaly i v dnešní praxi vedou k prohřátí a pocení, potem se vylučují z těla 
soli a odpadní produkty metabolismu (např. kyselina močová, močovina 
aj.), uvolňují se mazové kožní žlázky, regeneruje se kůže. Zábal zlepšuje 
psychickou i fyzickou výkonnost, výrazně zvyšuje imunitu.

PRIESSNITZŮV ZÁBAL

Celosvětově se v nezměněné podobě vžilo používání lokálního 
Priessnitzova dvouvrstvého částečného zábalu. Přes mokrý studený 
zábal se přiloží suchý zábal na jeden a půl až dvě hodiny, někdy na celou 
noc. Rozhodně se mezi vrstvy nevkládá žádná neprodyšná vrstva (igelit 
apod.)!

Vincenz Priessnitz

„Myšlenka mi přišla jako sama od sebe a celý můj 

postup se znenáhla vyvíjel. Již jako chlapec jsem 

shledal, jak voda v přírodě zasahuje a působí mnoha 

způsoby a v myšlenkách jsem se tím často zabýval.“

„Bude ještě dlouho trvat, než bude Priessnitz uznán 

tím, čím skutečně byl: lékařským Kolumbem.“ 

Z dopisu zdrav. rady Dr. med. E. Pinglera z 29. 3. 

1879 Janu Ripperovi.

„Zdá se, že tento muž byl určen osudem otevřít novou 

éru lékařství a přivést zpět vědění a úsilí lékaře na 

pozorování a využití čistých přírodních sil.“ 

Dr. med. E. V. Dietrich: Priessnitz und Weiss. 

Bautzen 1840.

Kde přišel vodní doktor v roce 1842 k náušnici, je 

jednou ze záhad, o níž se nepíše. Souvisela snad s 

jeho léčitelskými schopnostmi? Nebo to byla pouze 

fikce autora jednoho z Priessnitzových portrétů?

www.priessnitz.cz

výrocí
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VÝSLEDKY STUDIE VZBUDILY OHLAS 
U VĚDCŮ V ZAHRANIČÍ

Je výjimečná svým velmi silným tlakem působícím na sval, 
až dojde k jeho celkovému uvolnění a následné relaxaci. 
Jávská masáž je prováděna od konečků prstů na nohou až 
po kořínky vlasů, uvádí tělo a mysl do stavu dokonalé 
harmonie.

JÁVSKÁ MASÁŽ  

Kombinací speciálních technik a akupresury uvolňuje 
napjaté svaly a jejich bolest. Sumatra masáž je jedinečná v 
uvolňování stresu, napomáhá proti nespavosti a je velmi 
relaxační. Tělo a mysl jsou uvedeny do dokonalého 
souznění.

BORNEO MASÁŽ 

Součástí balíčku je relaxace, regenerace a stimulace těla: 
jávská masáž, tělová maska, jávská mincovní masáž.

650 - 1995 Kč / 30-120 minut

1 195 Kč / 60 minut
SUMATRA MASÁŽ 

1 195 Kč/ 60 minut

1 195 Kč / 60 minut
THAJSKÁ MASÁŽ 

Tradiční umění thajské masáže se téměř v nezměněné 
podobě praktikuje déle než tisíc let. Thajská masáž zbavuje 
pocitů únavy, odstraňuje svalové křeče a nervové napětí.

Je specifickou masáží, v níž jsou propojeny hluboké 
techniky s lymfatickou drenáží. Uvolňuje napětí, navozuje 
relaxaci a především účinně pomáhá proti celulitidě a pro 
zpevnění postavy.

INDONÉSKÉ MASÁŽE          
Indonéské masáže vašemu tělu přináší jedinečný, 
blahodárný zážitek tradičních východních technik. U nás v 
Jeseníku je provádí rodilá Indonésanka Rinda Eka 
Fernawati, která vlastní certifikát SPA terapeutky z Jakarty. 

Wellness balíček, jehož součástí je relaxace těla, ošetření 
nohou a jejich regenerace: jávská masáž, reflexologie 
nohou, spa pedikúra.

POTĚŠENÍ Z JÁVY   

Wellness balíček, jehož součástí je relaxace, regenerace, 
stimulace a výživa těla: jávská masáž, tělový scrub, tělová 
maska.

1 990 Kč / 120 minut
TRADIČNÍ INDONÉSKÁ LÉČBA 

2 370 Kč / 180 minut

JÁVSKÁ EXOTICKÁ KÚRA
1 990 Kč / 120 minut

VYBÍRÁME PRO 
VÁS Z NAŠICH 

PROCEDUR 

Dalším sledovaným hormonem byl dehydroepiandrosteron 
(DHEA), jemuž se lidově říká „hormon mládí“. Ovlivňuje 
celkovou stimulaci organizmu, zbystření mysli a pozitivní 
myšlení. Jeho hladina stoupla u sledovaných pacientů 
jesenických lázní o téměř 17 %. Pozornosti výzkumu 
neunikl ani serotonin, tzv. „hormon štěstí“, díky jehož 
dostatečné produkci se člověk cítí spokojený a bezstarost-
ný. Po pobytu v Jeseníku u tohoto hormonu studie prokáza-
la více než 23% vzestup. Naopak pokles lékaři zaznamenali 
u homocysteinu, který negativně ovlivňuje srdce a cévy, 
figuruje u depresí, Alzheimerovy choroby, parkinsonismu, 
migrénách a dalších.“ V naší studii homocystein klesl o 17 
%, což je statisticky významné číslo. Jednoznačně 
potvrzuje příznivý vliv léčby v Jeseníku jak na oblast 
psychickou, tak na tělesné potíže,“ dodává Marie Bičíková 
z Endokrinologického ústavu v Praze.

Výzkum se zjednodušeně zajímal o vliv lázeňského pobytu 
na psychické zdraví člověka. Odborníci u pacientů měřili 
množství hormonů v krvi, které ovlivňují centrální 
nervovou soustavu. „Konkrétně jsme se např. zabývali 
hormonem allopregnanolonem, který v mozku prakticky 
navozuje pocit radosti a štěstí. Jeho účinky jsou podobné 
benzodiazepinům, což jsou léky proti úzkosti, nejistotě, 
strachu a vnitřnímu neklidu. My jsme zjistili, že hladina 
tohoto hormonu stoupla během léčby v jesenických lázních 
celkem o 44,5 %,“ upřesňuje vedoucí lékař lázní MUDr. 
Jaroslav Novotný.

Vědecká studie tak potvrdila důležitost lázeňské rehabili-
tační péče a zároveň vzbudila zájem u vědeckých institucí v 
zahraničí. „Naše výsledky zaujaly odborníky ve Spojených 
státech i Velké Británii. Dostali jsme nabídky na jejich 
prezentování na lékařských konferencích či v odborných 
médiích. Takový zájem mne velice těší, protože na 
výsledky výzkumu jsem opravdu pyšná a věřím, že s nimi 
budeme nadále pracovat v odborné rovině i v lázeňské 
praxi,“ uzavírá doktorka přírodních věd.
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V Priessnitzových léčebných lázních proběhl ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy 
a Endokrinologickým ústavem v Praze klinický výzkum vlivu našich lázní na zdraví klientů. Jeho výsledky 

vzbudily zájem vědeckých institucí ve Velké Británii i USA.

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

Kompletní nabídku najdete 
na www.priessnitz.cz

V REHABILITACI DĚTÍ SVOU ROLI HRAJÍ 
TAKÉ HRY A POHÁDKOVÉ PŘÍBĚHY

Priessnitzovy léčebné lázně se zaměřují nejen na léčbu dospělých klientů, ale i dětí různého věku. Děti se 
u nás léčí převážně s astmatem, poruchou imunity spojenou s častými infekcemi horních a dolních cest 

dýchacích nebo jinými nemocemi dýchacího systému. Mimo to se dále specializujeme na kožní 
onemocnění a děti s obezitou.

vedoucí oddělení fyzioterapie
PhDr. Eva Jurčáková

Skupinové cvičení v tělocvičně se řadí do klasické 
rehabilitace. Je zaměřeno na dýchání, posilování výdechu 
nebo zádrže dechu, na správné držení těla, senzomotoriku 
(cvičení nožiček), na rozvíjení koordinace a jiných 
motorických dovedností. Terapie je často spojena s 
tématem pohádky nebo příběhu. Na začátku, jako malou 
rozcvičku, hrajeme s dětmi různé skupinové hry či soutěže. 
Samotná odborná část hodiny je spojena s cvičením jógy, 
cvičením na míčích, protahováním zkrácených svalů a 
posilováním zvláště trupových a dýchacích svalů. V 
tělocvičně využíváme velké spektrum pomůcek – padáky, 
balanční lana, balanční a senzomotorické pomůcky, 
trampolínu, učíme děti střílet z luku apod. Skupinové 
cvičení je zvláště vodítkem pro rodiče, jak by měli své děti 
rozvíjet.

Rehabilitace dětí je velmi specifická. Vždy musí být něčím 
zajímavá, aby u dětí získala pozornost a nechtělo se jim od 
nás odejít.

SKUPINOVÉ CVIČENÍ

Nezbytnou součástí komplexní terapie jsou inhalace, 
plavání v bazénu, ergoterapie, kde si mohou něco vyrobit. 
A samozřejmě koupele. Typ koupelí se odvíjí vždy od 
zdravotních potíží dětí.

POHYB NA ČERSTVÉM VZDUCHU 
V LÉTĚ I V ZIMĚ

Nejmenší pacienty potěšíme i odrážedly, při klimatoterapii 
využíváme také velmi oblíbené koloběžky nebo kupříkladu 
disky na populární hru DiscGolf. Hrajeme různé skupinové 
hry a soutěže, malujeme křídami apod. Starší děti pak mají 
možnost vyzkoušet si místní lanové centrum, zapůjčit si 
KettleBell či Medicine Ball, v zimě i obyčejné boby nebo 
lopaty. Děti se seznamují s okolím lázní, učí se novým 
dovednostem, rozvíjí si základní motorické vlastnosti, jako 
je rychlost, koordinace, síla a vytrvalost. V letních 
měsících nebývá výjimkou návštěva Háje víly Ozdravy 
nebo místního venkovního Balneoparku, kam se děti chodí 
otužovat a ve velmi teplých letních dnech samozřejmě i 
zchladit.

Jeden týden z lázeňského pobytu je vždy zaměřený na 
výuku míčkování. Míčkování je technika zaměřená na 
zlepšení vykašlávání hlenů, při bolestech v krku, usnadňuje 
dětem smrkání a normalizuje napětí svalů v oblasti 
hrudníku a zad. Během jednoho týdne je rodič schopen se 
toto ošetření naučit, aby jej mohl sám dle potíží dítěte 
aplikovat v domácím prostředí.

TERAPIE ZPĚVEM A HROU 
NA FLÉTNU

Naopak terapie pomocí hry na flétnu je známá od 70. let 20. 
století. 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. Odporo-
vaný výdech způsobí vibraci na dýchacích cestách – v 
průduškách a průdušnici, aktivuje se tak vykašlávání hlenu, 
čímž se odstraňují nečistoty, prach a alergeny. Děti se 
zábavnou formou naučí zahrát jednoduchou melodii či 
písničku. Jak u zpěvu, tak i při hodinách hry na flétnu se 
děti seznamují s jednoduchými hudebními a rytmickými 
nástroji, jako je bubínek nebo dřívka, a učí se pracovat s 
rytmem.

MÍČKOVÁNÍ

Významnou částí terapie dětí s dýchacími obtížemi je 
terapie zpěvem a flétničkami. Během hodiny zpěvu se 
zábavnou formou děti učí pracovat s dechem, správně 
používat jazyk a hlasivky. Do určité míry se tedy trénují i 
logopedické potíže, které jsou v současné době velmi 
rozšířené. Terapeutka má vždy připravený příběh, který 
během celé terapie přivádí děti ke známým dětským 
písničkám. Písničky se učí děti vytleskávat, seznamují se 
tak s rytmem, a mohou tak trénovat koordinaci pohybu. 
Zpěv je doprovázený hrou na tělo (jógové pozice, pohybo-
vé ztvárnění písně apod.). Konec hodiny je zakončený 
krátkou relaxací a uvolněním celého těla. Terapie zpěvem 
je unikátní a běžně se k léčbě dechových obtíží nepoužívá. 
Touto jedinečnou terapií chceme ukázat, jak jednoduše lze 
dětem v léčbě jejich onemocnění pomoci. 

HURÁ DO PŘÍRODY!

Další skupinovou terapií je klimatoterapie. Priessnitzovy 
léčebné lázně jsou především místem příjemného klimatic-
kého charakteru. Toto klima je definováno jako podhorské, 
mírně dráždivé, s převládajícím západním prouděním 
větru. Areál lázní je umístěn na jižním ostrohu Studničního 
vrchu a je horou chráněn ze severu. Jeho okolí nabízí 
příjemné podmínky pro terénní pohybovou terapii po 
značených lázeňských okruzích a je ideální pro trénink 
funkcí kardiovaskulárního a respiračního systému. 
Zvýšená koncentrace lehkých atmosférických iontů v 
ovzduší lázní mění vlastnosti elektrického pole atmosféry, 
zejména jeho intenzitu. Toto jedinečné klima patří k 
nejvýznamnějším efektům komplexní lázeňské péče v 
našich lázních. Na klimatoterapii se děti učí základům 
Gräfenberg Walkingu a pomocí nordicwalkingových holí 
pak zdolávají různé lázeňské okruhy v závislosti na jejich 
věku a fyzické zdatnosti. 

www.priessnitz.cz

NOVĚ V PRODEJI

RŮZNÉ DRUHY 
KOUPELÍ

LÁZEŇSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Priessnitzova 12/299

790 03 Jeseník

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

www.priessnitz.cz
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LETNÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
V HÁJI VÍLY OZDRAVY 

VYZKOUŠEJTE NAŠE WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ

jg

Oproti loňskému ročníku byla trasa rozšířena o dolní, 
takzvanou „pralesní“ stezku. Vznikl tak souvislý okruh, 
který byl sice delší, avšak přehlednější a s minimálním 
rizikem bloudění či neúspěšného hledání. Na hraničních 
kamenech děti hledaly obrázky lístků, zbarvených 
podzimem, a procvičily tím svou paměť (nebo fotoaparáty 
na mobilních telefonech). Na konci si pak všichni mohli 
vybrat odměnu, volilo se mezi sladkostmi v podobě lízátek 
a bonbonů, nebo ovocem.

Téměř hodina chůze v lesním terénu, zejména v červnovém 
a červencovém horkém počasí, dala některým nejmladším 
dětem i starším doprovodům zabrat. Ale co může být v létě 
lepšího a zdravějšího než pohyb ve zdravém lesním 
prostředí?

Toto malé workoutové hřiště se skládá z několika jednodu-
chých prvků, které ale dokonale procvičí vaši fyzickou 
zdatnost. Můžete si zacvičit shyby na vysoké hrazdě, udělat 
výmyk na nízké hrazdě, zaručkovat si nebo přelézt na 
traverzu s horolezeckými chyty. Děti si mohou lozit na 
žebřinách.

Myslím si, že je to další pěkné místo k vašemu venkovnímu 
vyžití. Již v těchto pěkných letních dnech je tam hodně 
cvičících maminek a tatínků.

vedoucí volnočasových aktivit
Kateřina Galušková

Letos na jaře jsme dokončili opět ve spolupráci s firmou 
UniPark další etapu. V návaznosti na lanové dětské hřiště 
nám vznikl workoutový koutek. Toto místo můžou využít 
hlavně naši dospělí klienti. Ideální varianta je potom ta, že 
si vaše dítka budou lozit v „lanáči“ a vy si něco málo 
zacvičíte venku na čistém vzduchu.

Stejně jako v loňském roce, i letos se děti vypraví na tři 
výlety. Přivítá je sportovně-zábavní centrum Bělá v pohybu 
a malý sportovní výkon je čeká při cestě do Lesního baru v 
Horní Lipové. Třetím výletem je pěší výlet Hájem víly 
Ozdravy do Balneoparku a k lázeňským pramenům. Přímo 
v lázních je čeká také maškarní karneval a řada dalších 
aktivit. „V bohatém doprovodném programu se snažíme 
zapojit děti i jejich rodiče, aby byl pobyt u nás co nejpříjem-
nější. Loni nám sněhovou nadílkou a zimními radovánkami 
pomohla k maximální spokojenosti i příroda. Většina z 
účastníků pobytu v roce 2018 byla v lázních poprvé a 
věřím, že se budou k nám v dalších letech vracet,“ říká 
obchodní ředitelka lázní Kateřina Tomášková.
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Pobytu se účastní děti s alergickým onemocněním horních 
cest dýchacích, chronickým zánětem dýchacích cest a 
jinými chorobami spojenými s poruchami imunity. Děti 
jsou s rodiči ubytovány v lázeňském komplexu dětské 
léčebny Jubilejní Vila a Mír.   

Letní čas v lázních také letos zpestřily nejmenším návštěvníkům Dny her v Háji víly Ozdravy. V lesním 
herním prostoru byla připravena stanoviště, na kterých si děti vyzkoušely bystrost smyslů, obratnost a různé 

další dovednosti, výtvarné tvoření a poznávání přírodního světa. 

Již v předešlém čísle jsme vás informovali o našem zrekonstruovaném lanovém hřišti, které se nachází za 
budovou Priessnitz. Celý tento prostor se postupně v etapách upravuje a renovuje, abychom splnili nejen 

bezpečností požadavky, ale hlavně požadavky na volnočasové vyžití našich klientů.

I letos přijíždějí na konci roku do našich lázní děti ve věku od 3 do 6 let s doprovodem. Čeká je zde 
dvoutýdenní pobyt s uceleným programem prevence a podpory zdraví, který pro ně zajistila Česká 

průmyslová zdravotní pojišťovna. Působení příznivých klimatických podmínek prospívá zdravotnímu 
stavu našich nejmenších a během pobytu na ně čeká i sportovní a kulturní program.

OZDRAVNĚ-LÉČEBNÉ POBYTY DĚTÍ 
S DOPROVODEM

Karnevaly se konají v krásném prostředí Zimní zahrady, 
která se nachází v prvním patře léčebného domu Priessnitz. 
Je to místo, kde pořádáme dvakrát týdně také taneční 
večery pro dospělé, tudíž je dokonale připravené i na dětské 
maškarní rejdění. Děti si mohou svoji oblíbenou masku 
dovést z domova, anebo si ji vyrobit přímo v lázních. 
Tanečně pěvecký program připravujeme ve spolupráci s 
jesenickou skupinou DOMINO. Emil a Bohdanka si s 
dětmi vždy nejen zatančí, ale i zazpívají známé pohádkové 
písničky. Během hodiny a půl dlouhého programu probíhají 
také soutěže o milé drobnosti.

Maškarní karnevaly patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější 
volnočasové aktivity našich nejmenších klientů. Vytvoření 
intenzivního měsíčního cyklu karnevalů tak bylo jasnou 
volbou pro zpříjemnění jejich dlouhého lázeňského pobytu.

Budeme rádi, když se každý měsíc přijdete za námi se 
svými dětmi podívat. Informace o konání karnevalů najdete 
každý měsíc na nástěnkách všech léčebných domů v 
měsíčním kulturním programu.

vedoucí volného času

Rodiče samozřejmě nezahálí a jsou v průběhu zapojeni do 
programu. Většina těch nejmenších pacientů se sama stydí, 
maminky a tatínkové jsou tak velmi vítanými parťáky 
karnevalového dovádění. Zimní zahrada je vybavena i 
barem, na kterém si v průběhu karnevalu mohou účastníci 
zakoupit něco na osvěžení po náročných tanečních kreacích 
a soutěžích.

Kateřina Galušková

Od té doby je Arnošt zdravý a my jsme ti nejšťastnější 
rodiče na světě.

Zbytek pobytu jsem si užívala procházkámi s veselým 
chlapečkem, který jako živé stříbro poskakoval kolem mě.

A troufám si říct, že z toho by měl zakladatel lázní opravdo-
vou radost. 

Na této fotce je našemu Arnoštkovi čerstvých 6 let. 
Absolvoval léčebný pobyt kvůli opakovaným, nesčetným 
zápalům plic.

Fotka zachycuje nás dva, jak trávíme hodiny v objetí na 
lavičce nad bylinkovou zahrádkou. Procházející maminky 
okřikovaly své zlobící děti a dávaly jim ležícího Arnoštka 
za vzor. "Podívej, jak je ten chlapeček hodný!" V tu chvíli 
mi problesklo hlavou, co bych dala za to, kdyby kolem mě 
poskakoval veselý zlobivý klučík. A pohladila jsem hořící 
čelíčko spícího syna.

Věřím, že právě díky vzduchu a pramenité vodě se tento 
zápal plic, který byl od té doby poslední!!, podařilo vyléčit 
rekordně rychle.

Michaela Šrubařová

Pro děti není rozhodně jednoduché strávit tří 
až čtyřtýdenní pobyt v cizím lázeňském 

prostředí a za jiného denního režimu, než na 
který jsou doma zvyklé. Proto novinkou 
letošního roku jsou maškarní karnevaly 

pořádané jednou měsíčně.

Do letní fotosoutěže na výše uvedené téma 
nám přišel i tento velmi zajímavý příspěvek 
od paní Michaely Šrubařové, který jsme se 
rozhodli i s jejím komentářem uveřejnit zde 

na „dětské“ stránce.

NAŠI NEJMENŠÍ 
KLIENTI SI 

KAŽDÝ MĚSÍC 
UŽÍVAJÍ 

MAŠKARNÍ 
KARNEVAL

Z ČEHO BY MĚL 
PAN PRIESSNITZ 

RADOST?

Celým prostorem hřiště 
prochází nový hadí 

domeček. 

Vyzkoušet můžete i novou 
balanční stezku, mikádo, 
nízká lana či pavučinu.

LÁZEŇSKÝ 
LANOVÝ 

PARK
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PROJEKT JESENICKÉ NÁVRATY ZVE 
DO NÁDHERNÝCH JESENÍKŮ 

Jesenické návraty byly široké turistické veřejnosti oficiálně 
představeny loni v listopadu a prezentují jednotlivá 
turistická místa či ski areály včetně detailního mapování 
tras, a tak se snaží velkou mírou inspirovat k výletům. 
Navštívit můžete nejen samotný web Jesenických návratů, 
ale také jeho sociální sítě, kde můžete s autory či dalšími 
fanoušky čile komunikovat.

Igor Mondek

„Nápad na Jesenické návraty nám vnuknuli samotní turisté, 
kteří si často kladou otázku, kam se vypraví na výlet. 
Vytvořit však takovýto životaschopný projekt bez lásky k 
přírodě a pořádné práce dle mého názoru nikdy nejde,” 
popisuje začátky autor ideje Zdeněk Juruš. „Před 
samotným spuštěním projektu byl velmi důkladně vybrán 
kolektiv, bez kterého by se motor Jesenických návratů 
nikdy nerozjel. Mimochodem, je to výborná parta. 
Společnost TV-VIDEOPRODUKCE s.r.o., která je 
majitelem projektu, pak celý provoz a výrobu filmů 
zaplatila,“ dodává.

O kvalitách projektu svědčí i spolupráce jeho pracovního 
týmu s CHKO Jeseníky, horskou službou, šumperským 
děkanátem či se Sdružením cestovního ruchu Jeseníky. 
„Nabídnout spolupráci těmto institucím pro nás bylo velmi 
důležité. Musím říct, že nás až překvapila jejich kladná 
reakce. Maximálně nás berou a podporují. Proto jsme se 
odvážili oslovit také případné investory z řad obcí, hotelů, 
penzionů a dalších zajímavých subjektů v Jeseníkách a 
okolí. Těmito důležitými kroky se Jesenické návraty 
začínají intenzivně rozvíjet,“ popisuje pracovní zákulisí 
vedoucí projektu Igor Mondek. Veškeré získané prostředky 
ze spolupráce jsou využity k natáčení dalších tras po celém 
masivu Hrubého a Nízkého Jeseníku, Rychlebských hor 
nebo Králického Sněžníku. S realizačním týmem nyní 
spolupracují také Priessnitzovy léčebné lázně. Turisté a 
lázeňští hosté se tak mohou těšit na zajímavé upoutávky k 
procházkám po lázeňských stezkách. Filmy Jesenických 
návratů také brzy naleznete na lázeňském TV okruhu, v 
infokiosku nebo internetu.

Turistický projekt Jesenické návraty se narodil náhodou a samotní autoři ani ve snu netušili, jaký bude mít 
dopad na turistiku v Jeseníkách. Po necelém roce existence je výrazným a vyhledávaným portálem s tipy 

na výlety. Nedávno se do tohoto zajímavého počinu zapojily i Priessnitzovy léčebné lázně. 

UMĚLECKÝ FESTIVAL V CENTRU LÁKÁ 
NA RUDIŠE A TUČKOVOU

Jesenicko se vylidňuje, lidé odcházejí do center, říká demografická křivka. Nicméně „centrum je tam, 
kde si ho uděláš“, hlásají pořadatelé festivalu V centru/Im Zentrum. A tak parta srdcařů z Jeseníků 

a Rychlebských hor již 4. rokem propojuje české i německé umělce a kulturu. Hosty letošního ročníku 
festivalu, který se uskuteční 20. až 22. září v Jeseníku, budou například Jaroslav Rudiš, spisovatelky 

Kateřina Tučková a Simone Kucher, kapela Kafka Band či mezinárodní soubor Kabaret.

Podle ní dané místo umělci oživili na dobu konání akce, 
avšak některá díla ovlivnila lokality trvale. „Letos nás 
pozvalo město Jeseník a zároveň se uvolnila budova bývalé 
knihovny, pro kterou zatím nebyl stanoven jasný plán. 
Nabídlo se tedy přetvořit ji na dějiště festivalu,“ vysvětlila 
Morávková s tím, že některé části programu se budou 
odehrávat i na dalších veřejných místech ve městě a v 
příměstské krajině.

Bc. Markéta Turková

Celý program najdete na fb události: V centru 2019

Jeseník se stane dějištěm festivalu úplně poprvé. Středobo-
dem bude od soboty bývalá městská knihovna, kterou 
umělci oživí výstavami, workshopy a různými setkáními. 
„Důvodů, proč se festival přesunul do města, je více. Každý 
rok jsme se posouvali v oblasti Jeseníků nebo Rych-
lebských hor na místo oplývající geniem loci. Na místo 
zajímavé svým příběhem, architekturou, osudem, nebo 
místo bez konkrétní náplně,“ uvedla jedna z pořadatelek 
festivalu Zdeňka Morávková.

Jednou z mnoha umělců, kteří budou tvořit právě v bývalé 
knihovně, je Andrea Demek. V její sochařské laboratoři 
vzniknou pro festival V centru objekty připomínající 
designové hračky tematizující architekturu Jeseníků a 
jejich archetypy. Naopak v nové městské knihovně se 
uskuteční v sobotu od 14.00 do 18.00 autorská čtení. České 
návštěvníky osloví zřejmě nejznámější účinkující festivalu, 
a to spisovatelé Jaroslav Rudiš či brněnská rodačka 
Kateřina Tučková. Festival pak vyvrcholí sobotním 
koncertem kapely Kafka Band, která zahraje od 20 hodin v 
Kongresovém sále Priessnitzových léčebných lázní.

Tři linie - výtvarné umění, literatura a hudba - tvořící 
program festivalu letos poprvé doplní také divadlo. Česko-
německý nabroušený Kabaret z Prahy představí v Divadle 
Petra Bezruče To téma (v pátek 20. 9. od 20:00) plné 
něžných i divokých jazykových přestřelek v podání umělců 
hned ze čtyř zemí (ČR, Německo, Rakousko a Švýcarsko). 
A nakonec v neděli si mohou návštěvníci udělat za 
doprovodu hudebníků, umělců a místních aktivistů 
netradiční Procházku městem s architektkou Sarou 
Wahaishi, která představí „zapomenuté“ zelené plochy 
Jeseníku a jejich dřívější i budoucí význam. 

predstavujeme

Za rozhovor děkuje a spoustu energie přeje 

Co byste na závěr vzkázala našim čtenářům či hostům 
restaurace?

Věra Holubová

Budu ráda, když se k nám budou i nadále vracet.

Žádné životní krédo nemám, ale snažím se na svět dívat 
každý den pozitivně. Možná by mě trochu vystihlo rčení: 
Co na srdci, to na jazyku.

Máte své životní krédo nebo citát?

Bez mé rodiny a svého přítele.

V lázních pracuji od roku 2014.

Budíček mám nastaven na 4:10, v 5:00 mi začíná pracovní 
směna, kdy se věnuji přípravě snídaní ubytovaným hostům 
hotelu Priessnitz. A takto to pokračuje přes oběd od 11:30 
do 14:30, poté máme kratičkou přestávku a chystáme 
večeře, které začínají v 17:00. Pracovní směna mi končí v 
19:00 a domů se dostanu v 19:30.

Jak vypadá Váš pracovní den? 

Svěřujete se po tak náročném dni do péče svých kolegů 
masérů a fyzioterapeutů? 

Dá se říct, co máte na své práci nejraději?
Těší mne kontakt se spokojenými klienty. A jsem ráda, když 
se spokojení hosté opakovaně vracejí.

Přiznávám, že do péče masérů jsem se ještě zatím nesvěřila. 
V nejbližší době to ale hodlám vyzkoušet.

Paní Mokrá, od kdy pracujete v lázních?

Chodím do přírody se svým přítelem, na houby do okolních 
lesů. Také se ráda procházím po městě nebo si zajdu na 
manikúru či do solária. Ve volných chvílích navštěvuji také 
dceru s vnukem. 

Jak relaxujete? Jak vypadá Váš volný den bez práce?

Co Vás naopak může naštvat?
Mě málokdy něco naštve.

Koupila jsem si kabelku a boty. A dále mám radost, že mám 
na prázdniny doma své dvě vnučky z daleka.

Co je podle Vás nejdůležitějším Priessnitzovým 
odkazem? 

Co Vám v poslední době udělalo radost?

Byl to světoznámý propagátor zdravého životního stylu a 
vodoléčby a díky tomu k nám dodnes jezdí lidé z celého 
světa. 

Bez čeho byste se v životě neobešla?

Její pracovní den nastává v pět ráno, 
ale prakticky vždy ji uvidíte pozitivně 
naladěnou s úsměvem na rtech. Řeč je 

o Lence Mokré, energické blondýnce, kterou 
potkáváte v Restauraci 1837 na Sanatoriu 

Priessnitz. Co myslíte, může ji něco naštvat? 
A jak se po náročném dni dobíjí?

Lenka Mokrá

PŘEDSTAVUJEME 
NAŠE ZAMĚSTNANCE

PŘEDNÁŠKA O MONUMENTÁLNÍM POMNÍKU 
VINCENZE PRIESSNITZE

V centru/Im Zentrum

„V centru“ je česko-německá umělecká a kulturní iniciativa. Umělci, spisovatelé a 

hudebníci otevírají společně s místními obyvateli v Jeseníkách prostor, kde se lze 

setkávat a nahlížet na bývalé Sudety nově také z pohledu kultury. Hlavními tématy akcí, 

které překračují hranice jednotlivých oborů či generací, jsou dějiny příhraničního 

regionu plné proměn, ale také ústřední témata ze sociální oblasti či ekologie.

Úvodní akce k festivalu V centru na podzim 2016 spolu s festivaly v letech 2017 a 2018 

ukázaly, jak velký je zájem účastníků a návštěvníků na německé i české straně o 

prohlubování povědomí a o znovuobjevování kulturní identity, kterou v sobě nese 

sousedství Němců a Čechů utvářené po staletí. Cílem je, aby se síť vzájemných 

propojení mezi mnoha aktéry festivalu rozvíjela i nadále a otevřela v příštích letech 

nové cesty česko-německé spolupráce.

jesenickenavraty.cz

www.priessnitz.cz

NOVĚ V PRODEJI

Letos v červenci uplynulo 110 let od odhalení tohoto monumentu v městských Smetanových sadech v Jeseníku. 
Tímto činem roku 1909 Jeseničtí vzdali hold géniovi, od jehož narození tehdy uplynulo taktéž 110 let. Přijďte si 

přímo k sousoší poslechnout příběh sochaře Josefa Obetha a jeho nejvýznamnějšího díla.

Přednáška se koná před Priessnitzovým pomníkem v městském parku v Jeseníku v pátek 4. října od 17 hodin.
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Ačkoliv byl veleúspěšným členem německé armády, svými 
nadřízenými byl do jisté míry opomíjen. O Knispelovi je 
totiž známo, že s nimi měl časté konflikty a svévolně 
porušoval rozkazy. Prý ani jeho vzhled se nepřibližoval 
představám o reprezentativním válečném hrdinovi. Byl 
menší postavy, často nosil delší vlasy a vousy než povolo-
valy předpisy, odmítal nosit typickou hnědou košili. Údajné 
právě jeho bojové výkony ho několikrát zachránily před 
polním soudem.

vh

Knispel byl brilantní střelec. Prokazatelně dokázal 
zasáhnout pohybující se tank na vzdálenost 2 000 metrů, 
podle tvrzení členů jeho posádky byl schopen zasáhnout 
stojící tank i na 3 000 metrů. Sto šedesát osm potvrzených 
vítězství, z toho 42 jako velitele tanku a 126 jako tankového 
střelce, z něj činí největší tankové eso Wehrmachtu.

Hrob Kurta Knispela byl za hřbitovní zdí ve Vrbovci na 
jižní Moravě nalezen v dubnu 2013. Jeho tělo bylo následně 
exhumováno a pohřebeno v oddělení německého válečné-
ho hřbitova na Ústředním hřbitově v Brně.

Kurt vyrůstal v osadě Salisov, která dnes patří k Zlatým 
Horám. V roce 1938 se však toto území stalo součástí 
Velkoněmecké říše a ze sedmnáctiletého Kurta, Čechoslo-
váka německé národnosti, se stal německý státní příslušník. 
V září 1940 nastoupil mladý automechanik do německé 
armády, která se mu stala osudnou.

Vojenský výcvik ukončil jako tankový nabíječ a střelec a v 
létě 1941 absolvoval první ostré boje u Minsku a Smolen-
ska. Později, od podzimu 1941 až do ledna 1943, bojoval 
před Leningradem, u Volchova a Ladoze. Poté se účastnil 
bojů v rámci operace Citadela v Kurském oblouku, tedy 
největší tankové bitvy historie. Později byl se svou 
jednotkou přeložen na východní frontu do Budapešti.  
Odtud už postupně se svými tanky ustupoval přes 
Rakousko na území Československa a snažil se probít do 
amerického zajetí. Na pomezí Rakouska a Moravy však na 
samém sklonku války třiadvacetiletý Kurt Knispel našel 
svou smrt. 

V končinách mezi Rychlebskými 
a jesenickými horami se narodilo a žilo 

mnoho zajímavých osobností. U některých 
většina z nás váhá, jak se k nim postavit. 
Jednou z nich je Kurt Knispel, největší 

tankové eso druhé světové války. 

ORIGINÁLNÍ 
POHLEDNICE 

ALTVATER 
SEZNAMTE SE!

http://altvaterpohledy.blogspot.cz

Kurt Knispel  

Největší tankové eso 2. světové války. Rebel. Na 
východní frontě se jednou zastal ruského zajatce, 

kterého bil příslušník SS. Kurt esesáka zmlátil. Kvůli 
incidentu přišel o šanci na nějaké povýšení. Dokázal 
trefit tank na vzdálenost až 3 kilometrů. Nerad se 
podřizoval vojenské disciplíně, nosil dlouhé vlasy a 
vousy. Neměl rád a nenosil hnědou košili, kašlal na 

slávu a ideologie. 

˟1921 Salisov (u Mikulovic), †1945 Vrbovec

@laznepriessnitz

f
NAJDETE NÁS 
SNADNO NA 
FACEBOOKU
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BANALITA - ENTITA - EXTRAKCE - HARMONIE - HASTRMAN - JASMÍN -  KANAVA - KANCL - KAPSLE 
KLETR - KORÝŠ - KŠILT - KŮSTKA - LAJNA - LEPEK - LÍMEC - LYSINA - MAKETA - MANEKÝN - MASTEK 
METLA - MUTACE - NELIDA - NITKA - OCASKA -  REOSTAT - REPASE- SAMOJED - SKALNÍK - SPOUŠŤ  

DOPLŇOVAČKA

1. had škrtič 6. sladké dřevo 

3. výtahová klec 

5. želva 

7. samice koně 

9. ozdobná látka 

8. rourka zaváděná 
    do těla 

10. létavice 

11. zařízení na stavbě 2. část jeviště 

4. malba 13. křivá čára

12. nádoba na tekutiny  

14. obruba klobouku 

BUŇKOVKA

Výrazy pište od značek po směru hodinových ručiček kolem legendy, tajenku najdete 
v očíslovaných políčkách.

nejmladší Priessnitzova dcera

rodné příjmení Priessnitzovy ženy Sofie

Kravičkový kvíz pokračuje v přírodě v okolí 
lázní na základě úkolů, které si můžete 

vyzvednout v Lázeňském Informačním Centru.
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Mgr. Milan Rychlý, Mgr. Božena Kaňáková

NEBYLI JSME SAMI / NIE BYLIŚMI SAMI
Mgr. Matěj Matela

KOUZLO MECHANICKÝCH BETLÉMŮ – 
VÁNOCE VE VODNÍ TVRZI

JOSEF ČAPEK – NAPŮL VÁŽNĚ, NAPŮL 
VESELE

Bc. Kamil Tomášek, Mgr. Jan Petrásek

18. 6. – 8. 9. 2019

3. 12. 2019 – 6. 1. 2020

5. 7. – 22. 9. 2019

1. 10. – 24. 11. 2019

21. 9. 2019

Mgr. Jan Petrásek

17. 9. - 10. 11. 2019

BcA. Ivana Kužílková

LESY HROU

HEINRICH WOLF

REGENHART & RAYMANN

EXKURZE

Mgr. Matěj Matela

19. 11. 2019 - 24. 2. 2020

RNDr. Viera Večeřová

22. 6. 2019

TAJEMNÝMI HVOZDY MEDVĚDSKÉ 
HORNATINY – Z VIDEL DO KARLOVY 

STUDÁNKY PO LOVECKÝCH STEZKÁCH

Mgr. Milan Rychlý

Mgr. Matěj Matela

24. 8. 2019
ZANIKLÁ OSADA HAMBERK

12. 10. 2019

ZANIKLÁ OSADA HŘIBOVÁ
Mgr. Milan Rychlý

VODOPÁDY A SKÁLY V OKOLÍ PRADĚDU

 Mgr. Jan Petrásek

Mgr. Božena Kaňáková

EUROPEAN HERITAGE DAYS
VMJ nabídne vstupy k expozicím a výstavám 

za 50 procent ceny, a to s komentovanými prohlídkami 

13. a 14. 9. 2019 

PEVNOST KLODZKO 

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ 
A JEJÍ PŮSOBENÍ NA JESENICKU 

A BRUNTÁLSKU  

27. a 28. 9. 2019

PO STOPÁCH MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH 
VOJÁKŮ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY II.

ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ POKLADY 
REGIONU 

 RNDr. Viera Večeřová

XIX. ROČNÍK SVATOVÁCLAVSKÉHO 
SETKÁNÍ 

SKRYTÉ GEOLOGICKÉ POKLADY 
JESENICKA

oddělení biologie VMJ

REGENHARTOVÉ A RAYMANNOVÉ

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÉ AKCE

VMJ připravuje odborné sympozium k tématu 
„Umělecká tvorba na Jesenicku“, součástí je vydání 

sborníku odborných prací a výstava ve Vodní tvrzi. Akce 
se připravuje ve spolupráci se SokA Jeseník a Společnos-

tí Vincenze Priessnitze.

 Ing. Radim Kapavík

14. 11. 2019

Mgr. Milan Rychlý

SOUČASNÁ UMĚLECKÁ TVORBA 
NA JESENICKU 

Výtvarnice VMJ připraví představení různých autorů 
z Jesenicka, kteří jsou aktivní v oblasti výtvarného 

umění – BcA. Ivana Kužílková

Prezentace lidových řemesel, hudby, betlémů, organizace 
vánočních trhů, workshopy ve Vodní tvrzi.

6. a 7. 9. 2019
VÁNOČNÍ JARMARK 

24. 10. 2019 PASTÝŘ GILL V POVĚSTECH 
JESENÍKŮ 

5. 9. 2019 JESENICKÉ HRADY V REGIONÁLNÍ 
MYTOLOGII  

PRADĚD, GILL A TI DALŠÍ. ČTENÍ 
A VÝKLAD ZNÁMÝCH I NEZNÁMÝCH 

POVĚSTÍ JESENÍKŮ

PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
9. 11. 2019 

JESENICKO 1945 – 1948 OČIMA KRONIKÁŘŮ 

12. 12. 2019 KATOLICISMUS A VÍRA 
V JESENICKÝCH POVĚSTECH 

Bc. Kamil Tomášek

celoroční přednáškové a čtecí pásmo o pověstech 
Jeseníků pro děti i dospělé, probíhá ve Zdravé kavárně v 

Jeseníku – Mgr. Matěj Matela

VÝSTAVY 

PLÁN AKCÍ
září – prosinec 2019 

26. 11. 2019
Divadlo Petra Bezruče

16. 11. 2019

RÁKOSNÍČEK
Divadlo Petra Bezruče

NOC DIVADEL

DOKONALÁ SVATBA

5. 12. 2019
Jeseník 

MIKULÁŠ DĚTEM

Divadlo Petra Bezruče 

24. 10. 2019
Divadlo Petra Bezruče

7. 11. 2019

27. 10. 2019

Divadlo Patra Bezruče

Kongresový sál PLL a. s.

BRATŘI EBENOVÉ

SLAVNOSTÍ KONCERT MORAVSKÉ 
FILHARMONIE OLOMOUC

10. 11. 2019

ZNOVU A LÍP

Divadlo Petra Bezruče
MAKOVÁ PANENKA

IM ZENTRUM

20. - 22. 9. 2019

21. 9. 2019
Kongresový sál PLL a. s.

Jeseník

KAFKA BAND

6. 10. 2019

SLADKÉ MÁMENÍ

17. 12. 2019
Divadlo Petra Bezruče

7. 12. 2019

22. 12. 2019

Divadlo Petra Bezruče
FRANTIŠEK NEDVĚD A SKUPINA TIE BREAK 

- PŮLSTOLETÍ S KYTAROU

JESENICKÁ ZLATÁ NEDĚLE
Masarykovo náměstí 

Pondělí 14. října v 19.00
DIAPROJEKCE ŽULOVSKO, NÝZNEROVSKÉ 

VODOPÁDY A VENUŠINY MISKY 

PROMÍTÁNÍ ŽIVOTOPISNÉHO FILMU  
VINCENZ PRIESSNITZ 

Pondělí 9. září v 19.30

Středa 18. září v 19.00
VŠECHNY GRÄFENBERKY SVĚTA

Středa 2. října v 19.00  
GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY

PROMÍTÁNÍ ŽIVOTOPISNÉHO FILMU  
VINCENZ PRIESSNITZ 

Pondělí 11. listopadu v 19.00  
PROMÍTÁNÍ ŽIVOTOPISNÉHO FILMU  

VINCENZ PRIESSNITZ 

Středa 23. října v 18.45  

Středa 30. října v 19.00  

PŘÍBĚHY OBNOVY PRAMENŮ

GÉNIOVÉ ŽIVÉ VODY

Pondělí 21. října v 19.00  

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ 
AKCE V LÁZEŇSKÉM 

JESENÍKU
září – prosinec 2019 

PLÁN PŘEDNÁŠEK 
A PROMÍTÁNÍ 

V ZRCADLOVÉM SÁLE
podzim 2019 

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.

www.priessnitz.cz


