
 

 

 

 

 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 15. ročník Konference s odkazem Vincenze  

Priessnitze o významu lázeňské péče, která se koná v termínu od 7. do 9. října 2022 

v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku.  

 

Tématem konference v roce 2022 je   

NEZASTUPITELNOST VODY V LÁZEŇSTVÍ  

v kontextu významného výročí našich lázní  

200.LET  OD ZALOŽENÍ  PRIESSNITZOVÝCH LÁZNÍ V ROCE 1822 

 

Konferenci pro Vás připravuje Společnost Vincenze Priessnitze z.s. ve spolupráci s Priessnitzovými léčebnými 

lázněmi a.s. Jejím cílem je uskutečnění již tradičního setkání jak odborné, tak laické veřejnosti k problematice 

významu lázeňství v rámci komplexní zdravotní péče a  významu vody a přírodních léčivých zdrojů proi posílení 

imunity každého člověka.  Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu  ČLK a zařazena do systému 

celoživotního vzdělávání odborných společností ČAS a UNIFY ČR. 

 

Páteční program 7.10. chceme zaměřit na zviditelnění významu zdravého životního stylu, přírodní léčby, 

pohybové terapie, vodoléčby a dalších oblastí prospěšných člověku formou praktických ukázek, workshopů a 

předávání zkušeností. V sobotu 8.10. se uskuteční odborné přednášky v Zimní Zahradě sanatoria Priessnitz a 

v neděli ráno můžete na vlastní kůži pocítit účinek pohybové terapie v přírodě včetně instruktáže. 

Vedle odborných přednášek jsme pro Vás připravili tradiční doprovodný program související se zakladatelem 

lázní  Vincenzem Priessnitzem a jeho odkazem. Součástí konference budou také kulturní a společenské akce 

vrcholících sobotním večerem s  Melody Makers a Ondřejem Havelkou. 

 

Pokud máte zájem se konference aktivně zúčastnit jako přednášející nebo pasivně jako účastník konference, 

rádi Vám již nyní zajistíme rezervaci ubytování na tuto akci. V případě aktivní účasti Vás prosíme do 25.4.2022 

o zaslání názvu přednášky/ téma workshopu  a požadavky na technické vybavení k přednášce. Délka přednášky 

max 30 minut + diskuse, workshopy nejsou časově omezeny a budou probíhat v pátek 7.10. v odpoledních 

hodinách v areálu lázní. 

 

kontakt 

Bc. Soňa Grešáková, mobil:  +420 778 401 703, Iveta  Kucharíková mobil:  +420 724 085 166 

e-mail: konference@priessnitz.cz ; rezervace@priessnitz.cz 

www.priessnitz.cz 

 

 

 

 

 

               Ing. Roman Provazník             prim. MUDr. Jaroslav Novotný 

                  ředitel společnosti         předseda správní rady 

          Priessnitzovy léčebné lázně a.s         Společnost Vincenze Priessnitze z.s. 
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