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chateaugoldenstein.com

V kůži
profesionálních
lyžařů
Chcete si vyzkoušet závodní tratě
světového poháru v alpském lyžování
nebo ty biatlonové? Ve Sportovně
zábavním centru v Bělé pod Pradědem
takovou příležitost máte. Největšími
lákadly centra jsou totiž dva profesionální lyžařské trenažéry.

(vj)

Ještě donedávna bylo rozsáhlé
šlechtické sídlo v Branné skutečnou
zříceninou. Při pohledu na jeho
zdevastované útroby jste si jeho
původní velkolepost mohli pouze
představovat. Naštěstí byl osud k této
kulturní památce přeci jen přívětivý.
Dnes na vás v Branné čeká velkoryse
rekonstruovaný komplex Chateau
Goldstein.

Hrad Kolštejn na skalnatém ostrohu nad
údolím říčky Branné střeží historickou zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem sedm
set let. První dochované písemné zmínky
o tomto nejseverněji položeném moravském hradě pochází z roku 1325. Tehdy byl
jeho majitelem loupeživý r ytíř Jan
Wüstenhube, jehož rod patrně založil i nedaleké hrady Rychleby a Frýdberk (Žulová).
Pravděpodobně nejstarší součástí souboru
budov je vnitřní hrad původně jednoduché
bergfritové dispozice s palácem Wüstenhuberů. Z hradu se zachovala pouze polygonální okružní hradba nepravidelného,
v podstatě trojúhelníkového půdorysu. Její
součástí je věžní hláska. Starý hrad byl znám
jako zřícenina již kolem roku 1800. Na gotických hradbách hradu byly v následujících staletích vystavěny zámecké budovy Horního
a Dolního zámku.
Rozšiřování hradu o renesanční budovy
započali v 2. polovině 16. století Žerotínové.
K rozkvětu zámku i přilehlé obce pak došlo
především za Hynka staršího Bruntálského
z Vrbna, který zastával funkci nejvyššího
moravského hejtmana. Dostavbu zámku řídili jeho potomci (Dolní i Horní zámek)
a následně Jan (Hanuš) Petřvaldský
z Petřvaldu se svým synem Dětřichem. Po
pobělohorské konﬁskaci jejich majetku připadl zámek až do 20. století Lichtenštejnům.
Kolštejnský zámek patří společně s Velkými
Losinami, Rudou nad Moravou, Bruntálem
či Moravskou Třebovou do kategorie pozdně renesančních zaalpských arkádových zámků. Prakticky od získání vlastnických práv

(vj)
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Lyžařský trenažér pro alpské lyžování nebo
snowboarding absolvujete za asistence
obsluhy. Nemusíte se tedy bát žádného
nepříjemného pádu, který by na skutečné
závodní trati mohl nastat. Totožná se skutečnou je ovšem příprava na jízdu: rozcvičení,
zahřátí, volba správné velikosti lyžáků
a seznámení se, ne v tomto případě s tratí, ale
s trenažérem. V jeho tréninkovém módu si
prakticky vyzkoušíte lyžařské pohyby
a postoje, napřed s pomocí hrazdy, následně
bez ní. Až zvládnete tyto dovednosti, nic
vám nebrání vjet na virtuální sjezdovku.
Můžete zdokonalovat vaši dosavadní lyžařskou vyspělost, vyzkoušet jízdu v brankách
či muldách nebo lyžovat na různých druzích
sněhu. Simulátor vás dokonce upozorní na
vaše největší chyby, kterých byste se měli zbavit. Ke zdokonalení lyžařských schopností
jej proto využívají i závodní lyžařské oddíly.
Pomyslnou třešničkou na dortu je pak možnost vyzkoušet si nejen jednodušší, ale
i obtížnější závodní tratě. Třeba olympijské
v Soči nebo ty v Beaver Creeku, na které od
roku 2015 zrovna s láskou žádný lyžařský fanda nevzpomíná.
Během celého roku ve Sportovně zábavním
centru funguje také biatlonová laserová
střelnice, kterou po krátké instruktáži můžete ovládat zcela sami. Nabízí jak základní střelecký mód, tak mód závodní. Při střelbě si
můžete zvolit vzdálenost terče a polohu ve
stoje, nebo vleže. Závodní mód simuluje
opravdové biatlonové podmínky. Střílíte na
střelnici, svými pohyby napodobujete bruslení na běžkách, počítají se vám i trestná kola
za špatnou mušku. Po dojetí do cíle nakonec
svůj výkon srovnáváte s ostatními závodníky, kteří trenažér vyzkoušeli před vámi. Skol!

Útočiště
loupeživého
rytíře zažívá
znovuzrození

Lichtenštejnů přestal být Kolštejn sídlem
pána a stal se pouze jedním z administrativních úřadů správy lichtenštejnského panství.
V průběhu 19. a 20. století v památce sídlila
škola, divadlo, kino, tělocvična, kasárna
i nájemní byty. V 60. letech měl objekt
dokonce sloužit jako sklad léčiv. Je až neuvěřitelné, že tak architektonicky a kulturněhistoricky cenný soubor hradu ze 14. století
a k němu dostavěných renesančních budov
s působivým arkádovým nádvořím mnohá
desetiletí strádal.
Na začátku nového tisíciletí konečně zámek
Kolštejn zažívá své znovuzrození jako
zámecký butikový hotel Chateau Goldstein
s kapacitou 77 lůžek ve 26 pokojích. Na zámku můžete strávit vskutku romantický pobyt
či pohádkovou svatbu. Jste-li jen zvědaví, jak
po náročné a citlivé rekonstrukci památka
vypadá, absolvujte prohlídku zámku
s průvodcem.
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www.rejviz.com

Za unikátní sbírkou
vyřezávaných
židlí do Penzionu
Rejvíz
Navštívili jste již jedno z nejkrásnějších míst Jeseníků, legendami
opředený Rejvíz? Že ne? Pak se
sem určitě vypravte. Malebná obec
s památkově chráněnými domy
jesenického typu z konce 19. a začátku 20. století a nádherná příroda
kolem s tajuplnými mechovými
jezírky a rašeliništi přitahuje
turisty, běžkaře i cyklisty v kteroukoliv roční dobu.

Osada je prvně zmíněna roku 1687 a její
český název je odvozen od německého
Reihwiesen (v překladu řada luk nebo
louky v řadě). Ležela na obchodní stezce z Jeseníku do Vrbna pod Pradědem
v místě dnešního starého Rejvízu.
Postupně se rozrůstala podél dnešní silnice do Jeseníku. Návštěvníci zde
najdou kromě jiného příjemné hospůdky, restaurace a penziony k načerpání
nových sil ke sportovním výkonům či
ubytování.
K nejvyhledávanějším patří bezesporu
Penzion Rejvíz, před druhou světovou
válkou hostinec rodiny Braunerů zvaný
U Jezerního pastýře (Zum Seehirten);
v majetku této rodiny byl již od roku
1896. V roce 1947 se z něj stala
Noskova chata na počest tehdejšího

www.muzeum.jesenik.net
ministra vnitra Václava Noska, roku
1992 byla přejmenována na Zotavovnu
Rejvíz a o tři roky později dostala dnešní název. Je středobodem Rejvízu právem, patří totiž ke skvostům lidové
architektury jak exteriérem, tak interiérem. Chata i výčep jsou dřevěné stavby
z konce 18. století kryté sedlovou střechou. Součástí interiéru je takřka v úplnosti dochovaná umělecko-řemeslná
výzdoba s unikátním vyřezávaným obložením, lustry a rámy obrazů či soškami
– jak ve výčepu, tak v protilehlém salonku. Velký sál – jídelna přiléhající k výčepu byla přistavěna na počátku 20. století. I tato jídelna je zařízena vyřezávaným
ostěním. Ve dvacátých letech byla
dostavěna hotelová část s polygonální
centrální částí. Od roku 1998 je celá stavba nemovitou kulturní památkou.
Hlavním lákadlem penzionu je ale především sbírka vyřezávaných židlí
„štamgastů“ z 30. let 20. století, na
jejichž opěradlech zpodobnil tehdejší
majitel Alfred Brauner karikatury pravidelných hostů svého hostince. Vyřezal
jich na osmdesát. Dnes čítá sice tato
původní sbírka pouze 21 unikátních
židlí umístěných v salonku naproti hlavnímu lokálu, ale zásluhou nájemců po
roce 1989 i nynějšího majitele vznikla
nová sbírka židlí nesoucí tváře současných návštěvníků podniku. Bohužel už
se také nerozrůstá. Její autor Tomáš
Cidlík před několika lety zemřel. Bůhví,
třeba se dalších seslí, právě s vaší karikaturou, někdy v budoucnu dočkáme.
(tin)

editorial
Milí návštěvníci zdejšího kraje,
Jeseníky a Rychlebské hory jsou úžasné
v každém ročním období, ale ta zima.
Ta je kouzelná! Když vyrazíte na hřebeny a pod nohama vám křupe sníh, když
máte blankytné nebe nad hlavou
a kolem sebe stromy zakleté ve sněhových peřinách, když se na sněžnicích
vyškrábete třeba na Keprník, když zažijete svítání na Pradědu, když za svitu
čelovky a hvězd doběhnete dokonale
upravenou stopou na vyhlášené borůvkové knedlíky, když strávíte báječný den
na sjezdovce, když se poté zahřejete
u voňavého čaje nebo rovnou ve wellness, když…
A právě všechna tato „když“ si nechce-

JESENÍKY Region

Po stopách
jesenických
čarodějnic
Málokdo nezná vyprávění o čarodějnických sabatech na Petrových
kamenech nad Ovčárnou. Tyto
bájné slety jsou však spojeny se
skutečnými hony na údajné
čarodějnice, kterým se nevyhnulo
ani Jesenicko. Jesenické procesy
dokonce patří mezi největší
a nejbrutálnější v celém Slezsku.

Nejvíce rozsudků nad údajnými čarodějnicemi proběhlo v 17. století, především v jeho druhé půli. První obětí čarodějnických procesů ve Slezsku byla žena
jesenického pastýře Barbora Schmiedová. Za čarodějnici ji na smrtelné
posteli označil její muž. Barbora, která
vydržela i mučení, byla 3. července 1622
upálena na hranici v polské Nyse.
Poslední stíhání lidí z čarodějnictví jsou
známa z roku 1695.
V současné době historici odhadují, že
na Jesenicku a Zlatohorsku v čaroděj-

NÁŠ DALŠÍ TIP

nických procesech přišlo o život více
než 250 osob. Zdejší inkvizice je proto
nejen svou masovostí, ale i brutalitou
považována za výjimečnou v celém
Slezsku. Svým počtem obětí překonává
i známější šumperské a losinské soudy.
Až do dob této šílené tortury se ponoříte a téměř tváří v tvář s první jesenickou
čarodějnicí se setkáte při návštěvě
Vlastivědného muzea Jesenicka.
Jesenické muzeum se totiž chlubí unikátní expozicí, která poodkrývá bolestnou historii čarodějnických procesů.
Rozhodně na vás nečeká žádná nudná
přehlídka historických dokumentů
a artefaktů. Sami projdete ohněm a osaháte si okovy, palečnice, masky hanby,
skřipec nebo se posadíte na čarodějnické křeslo. Expozice nezapomíná ani na
poodhalení tajů současné magie a čarodějnictví ve světě. Sklepení jesenické
vodní tvrze, kde se to jen hemží čarodějnicemi a zlými duchy, vás prostě
pohltí.
(vj)

Vlastivědné muzeum Šumperk

Stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy v šumperském
muzeu přibližuje návštěvníkům historii regionu i jeho přírodní bohatství. Do 4. února můžete
v muzeu navštívit také výstavu vánočních ozdob ze soukromé sbírky
sběratelky Jitky Mrkosové ze Šumperka.
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www.muzeum-sumperk.cz

realizační tým V Jeseníkách, z. s.
me nechat pro sebe. Chceme, abyste je
zažili také. Proto vám s radostí předkládáme druhé, zimní vydání výletních
novin Jeseníků a Rychlebských hor.
Co od novin rozhodně (ne)čekejte!
Tyto výletní noviny rozhodně nemají
být vyčerpávajícím bedekrem po jesenických a Rychlebských horách.
Nehledejte v nich žádný ucelený
seznam zajímavostí. Možná v nich, světe div se, nenajdete ani zmínku o některých TOP atraktivitách. Jednoduše
v nich najdete od každého kousek…
Pozornost věnujeme nejen vybraným
NEJ, ale i méně známým, možná zapadlým místům, se kterými je však příjemné

a obohacující se na toulkách zdejším krajem seznámit. Nejsou třeba doslova strhující, velkolepá a dobývaná mraky
turistů, ale jsou malebnou, tichou
a nezbytnou součástí jesenické mozaiky.
I noviny mají svůj řád
Příspěvky jsou tematicky rozděleny do
šesti hlavních kapitol. O historických,
přírodních i kulturních zajímavostech
pojednává kapitola Po stopách regionu,
tipy na pěší túry a výlety za krásami zdejší krajiny najdete v sekci Do hor i do
podhůří. Samostatnou skupinu tvoří
samozřejmě tipy pro aktivity na sněhu
a tipy na příjemný nejen lázeňský relax.
Vlastní rubriky jsme připravili také pro

rodiny s dětmi. A jelikož Rychleby jsou
hraničním pohořím a u sousedů je rozhodně také krásně, do novin jsme zařadili kapitolu Na výlet k sousedům.
Každý článek – zajímavost má nadto
své speciﬁcké číslo, které určuje jeho
geograﬁckou polohu v mapě na poslední straně novin.
Nedílnou součástí novin je rovněž souhrn provozních informací, tj. kontakty
na informační centra, půjčovny či průvodce a informace o naší turistické
bonusové kartě JESENÍKY
RegionCard.
… přejeme vám tedy pohodové
objevování regionu!
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Ze sjezdovky
rovnou na
zámek
Zámek v Bruntále je přístupný
veřejnosti celoročně. Sídlí v něm
regionální Muzeum v Bruntále.
Prohlédnout si proto můžete nejen
noblesní zámecké interiéry, ale
také zajímavé muzeálie. Možná vás
překvapí i jeho netradiční architektura.

Bruntálský zámek je, ostatně jako jiné
zámky na našem území, přestavěným
středověkým hradem. Páni z Vrbna si
prostě také chtěli užít konečně pohodlí
a v druhé polovině 16. století hrad přestavěli v honosné reprezentační sídlo.
Severskou renesanci rozpoznáte především na nádvoří tvořeném typickými
arkádovými ochozy a zámeckou věží.

TOP DESTINACE

Po téměř fatálním poškození ve třicetileté válce získal zámek díky Řádu
německých rytířů barokní tvář. Baroko
dozajista identiﬁkujete na průčelí zámku. Velmi originální je půdorys zámku
ve tvaru kruhové výseče a trojúhelníkové nádvoří.
Nejhodnotnější zámecké interiéry jsou
zpřístupněny. Při prohlídce nahlédnete
do šestadvaceti sálů a zámecké kaple,
které jsou zdobeny rokokovými nástěnnými malbami a vybaveny původním
mobiliářem. Mezi nejcennější exponáty
patří sbírka obrazů a graﬁckých listů či
vybavení zbrojnice. Součástí zámecké
expozice je rovněž cenná historická
knihovna, která čítá na více než devět
tisíc děl, mezi nimiž nechybí ani třicet tři
rukopisů. V tzv. Starém paláci, nejstarší
části zámku, zdejší regionální muzeum prezentuje přírodu a řemesla
Bruntálska.
(vj)

Ruční papírna Velké Losiny

Ruční papírna ve Velkých Losinách byla otevřena na konci 16. století, je tak nejstarší
papírenskou manufakturou ve střední Evropě. Ruční papír vyrábí dodnes do celého světa. I vy
si můžete v zimní sezóně výrobu ručního papíru vyzkoušet přímo u čerpacích kádí. Součástí
papírny je i Muzeum papíru a reprezentační prodejna s širokým sortimentem výrobků.
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Hudební
svět pod jednou
střechou
Když se koníček stane vášní, to se
potom mohou dít věci! Zčistajasna
se z vás může stát sběratel, který si
pro svou sbírku musí pořídit vlastní
muzeum. Svou expozici hudebních
nástrojů si tak vybudoval Miloslav
Muselík v Ostružné.

Muzikant a fanda do hudby Miloslav
Muselík začal, ostatně jako většina sběratelů, nevinně a postupně. Nakonec se
jeho sbírka rozrostla natolik, že potřebovala vlastní prostory. A bylo by škoda, kdyby těšila jen svého majitele.
Několika hudebními nástroji nejprve
ozvláštnil restauraci Skiland na
Ostružné. V roce 2014 nakonec v rámci

Areálu Skiland Ostružná vybudoval
samostatnou expozici hudebních
nástrojů.
Výstava prezentuje přes 700 hudebních
nástrojů z celého světa. Zahrnuje nám
dobře známé nástroje jako housle, kytary, citery, mandolíny nebo violy.
Seznámíte se však také se spoustou
hudebnin, se kterými se návštěvník ani
muzikant běžně nesetká. Například
s japonským taishogoto, čínskou citerou ku-čeng, historickým nástrojem
dan bau z Vietnamu či tibetskou trubkou rkan dung. A víte, co je brač, bisernice, kontrakce nebo berde? Odhalit
toto tajemství vám pomůže hudbymilovný průvodce, protože v Ostružné si
můžete nad rámec standardní návštěvy
objednat zážitkovou prohlídku s průvodcem a ukázkami hry na vybrané
nástroje. Zároveň se může stát, že v přilehlé „muzikantské“ restauraci narazíte
na živou muziku.
(vj)

I cestářství
má zajímavou
historii
Zpestřete si zimní dovolenou
v Jeseníkách návštěvou Muzea
silnic ve Vikýřovicích. Nic vás na
cestě za dokonale upravenou
jesenickou pistou nezastaví?
Jasně, to chápeme! Navštivte
muzeum až při cestě domů. Třeba
se dozvíte fakta z cestářského
řemesla, která vás překvapí.

Vikýřovické muzeum je prakticky jediným muzeum tohoto druhu v České
republice, které je otevřeno teprve od
října 2010. Jeho tři stálé expozice zachycují vývoj silnic od nejstarších stezek až
po dnešní moderní silnice. Věděli jste
třeba, že slovo silnice má původ ve 14.
století, kdy Karel IV. nechal zesilovat
tehdejší hlavní cesty? A že právě za jeho
vlády vznikla naše první silniční mapa?
Právě historii cest a silnic, práci cestářů
a silničářů je věnována expozice Via est
vita – cesta je život. Cestářské řemeslo
dokládají mapy, graﬁcké listy, fotograﬁe, silniční sáně, bryčka či tzv. kololis

k výrobě kol povozů nebo první
dopravní značení. S vývojem silničních
mechanismů, jako jsou válce, frézy,
nakladače nebo dokonce i mosty, se
můžete seznámit nejen v podobě modelů a hraček, ale i ve skutečné velikosti.
Konkrétně posledně jmenovaným
dopravním stavbám se věnuje další stálá
expozice pod názvem Z historie a současnosti našich silničních mostů. Třetí
stálá muzejní výstava seznamuje s historií a aktivitami podnikatelské rodiny
Kleinů, pocházející z nedaleké Loučné
nad Desnou. Věděli jste, že se bratři
Kleinové v počátcích své podnikatelské
kariéry podíleli na úpravách zámeckého
parku v Lednici na Moravě, výstavbě
řady zemských silnic a nakonec se věnovali výhradně stavbě železničních tratí?
Vybudovali na tři a půl tisíce kilometrů
železnice, tedy asi třetinu všech tratí
v monarchii. Mezi jejich zakázky patřila
i výstavba dvou nejobtížnějších úseků
přes rakouský průsmyk Semmering,
včetně vrcholového tunelu.
Nezapomeňte tedy při cestě z jesenických hor zastavit na začátku Šumperka.
Muzeum leží přímo při hlavní silnici
Šumperk – Červenohorské sedlo,
minout ho tedy rozhodně nemůžete.
(vj)

8

www.expoziceh.cz
NÁŠ DALŠÍ TIP

Kostelík v horách

V Horní Lipové, na místě zvaném Dlouhá kotlina, stojí od roku 2014 pravoslavný kostelík.
Výjimečný je nejen tím, že je prvním pravoslavným chrámem ve Slezsku s půdorysem
šestiúhelníku. Svatostánek je zároveň památníkem válečných zajatců z druhé světové
války, kteří v letech 1939 až 1945 pracovali, trpěli a umírali na Jesenicku.

10

www.kostelik.estranky.cz
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www.drsnesperky.cz

DRsné
šperky zdobí nově
zelené historické
sklo z Vrbna
Šperkařka Dana Rygarová se
inspiruje v jesenické přírodě,
odkud také dosud čerpá materiál
pro svou práci. Kameny a dřevo na
náhrdelníky, náramky a náušnice
ovšem nově doplnilo také historické sklo. V rámci ochranné známky
JESENÍKY originální produkt®, jíž
je držitelka, totiž objevila skláře
z Vrbna pod Pradědem, kteří se
výrobě těchto typů produktů
věnují. A spolupráce byla na světě.

Dana Ryg arová se považuje za
„sběračku“. Její šperky proto vznikají ze
dřeva a kamínků, které nachází na svých
vycházkách v okolí Ludvíkova, kde žije
a tvoří. Šperky nazývá DRsné, protože
je v nich otisknuta syrovost jesenických
hor, první dvě písmena navíc představují její iniciály. „Jednoho dne jsem od
manžela dostala dárek – krásný vltavín
s nádherně zvrásněnou texturou
povrchu.
Uvědomila jsem si, že mi něco připomíná. A pak mi to došlo: nedávno jsem si
u sklářů TOMI z Vrbna pod Pradědem
koupila džbánek ze zeleného, historického skla. A nápad byl tady! Pak už jsem
se jen zašla zeptat sklářů, jestli by mi
vyrobili pár kousků skla do šperků.
Zasazuji je do tepané chirurgické oceli,“
vysvětluje umělkyně.
Skláři z Vrbna začali ochotně spolupracovat a světlo světa tak uviděly první originální šperky. „Zájem zákaznic mě
mile překvapil. Mám radost, že se líbí.
Jen musím počkat, až budou mít skláři
volnou chvilku a vyrobí mi dostatek
skleněných pecek, abych mohla uspokojit objednávky a potěšit další. Snad je
ještě stihnu vyrobit na předvánoční jarmarky,“ říká Dana Rygarová. Žádná ze
skláři vyfouknutých pecek či placek
nebude stejná, což zaručuje originalitu
každého výrobku. „Pokud budou
ochotní, určitě se domluvíme i na jiných
typech povrchů a velikostí. Myslím, že
takto může vzniknout velice zajímavá
kolekce šperků – náhrdelníky, náramky,
náušnice, i když pouze v zelené barvě.
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Líbí se mi, že šperky z přírodních materiálů, které používám, tedy ze dřeva
a kamene, můžu oživit prvky z křehkého skla od místních sklářů, navíc rovněž
držitelů originální značky,“ podotýká
umělkyně.
V letošním roce několikrát vystavovala,
a to ve Vrbnu pod Pradědem, Bílovci,
Lipové-lázních a na bruntálském zámku, a to společně se svým manželem,
fotografem Jiřím M. Doleželem. Dana
Rygarová si na nedostatek kreativních
nápadů nemůže stěžovat. „Tato činnost
mě nesmírně baví a naplňuje. Ale mám
jen jedny ruce a práce, zejména s většími
kusy dřeva, je docela fyzicky náročná.
Proto je mým prvořadým zájmem stálé

Značka JESENÍKY originální
produkt se objevila již na více
než stovce výrobků za dobu
své existence. I když se od
roku 2010, kdy se začala
v Jeseníkách zavádět, mění
výrobky označené fialovým
zvonkem, příběhy tvořících
lidí zůstávají stejně rozmanité
a někdy i překvapivé. Rádi
bychom čtenářům představili
některé z nich.
zlepšování kvality a atraktivity mých
výrobků, nikoli množství. Chci tvořit
s nadšením a pro radost. Docela by se
mi líbilo, kdyby radost a štěstí byly
nakažlivé a přenášely se prostřednictvím mých výrobků,“ dodává s úsměvem. Její šperky a plastiky jsou k vidění
a ke koupi na webu, na Fleru a na
Facebooku.

Kde se
v Jeseníkách vaří
pivo dnes?
Také Jeseníky zažívají v posledních
několika letech boom minipivovar ů . R y z í p i v o z h o r, H o l b u
Hanušovice, doplňují větší či menší
pivovárky po celém zdejším kraji.
Některé z nich nabízí netradiční
zážitek nejen vašim chuťovým
pohárkům.

Jedním z prvních minipivovarů v jesenických horách je rodinný pivovar
Bravůr v Loučné nad Desnou.
Vznikl v roce 2009 a navazuje na příběh
loučenského piva starý více než dvě stě
sedmdesát let. Jeho nepasterované
a neﬁltrované speciály i ležáky Kvasslav
můžete přímo v Loučné ochutnat Na
Staré poště naproti zámku.
Na tradici pivovaru Josefa Lichtwitze
navazuje od roku 2011, taktéž rodinný,
Minipivovar Jeseník Lichtwitz, sídlící
v bývalém městském pivovaru v Jeseníku. Svá piva českého typu, neﬁltrovaná a nepasterovaná nabízí na čepu přímo ve vlastní pivnici.
Tradiční světlé i polotmavé ležáky, pivo
výčepní i spodně kvašené speciály vaří
od roku 2013 Minipivovar Kolštejn
v Branné. Nabídku přizpůsobuje ročním obdobím, kdy v zimním a jarním
období vaří piva s vyšší stupňovitostí

a v letním období se v nabídce objevují
piva se stupňovitostí nižší. Brannenské
pivo můžete ochutnat v restauraci
Kolštejn, kde je čepováno přímo
z ležáckých tanků.
Jeden z nejmladších rodinných pivovarů vznikl v roce 2015 v Ostružné.
Pivovar Cestář standardně vaří jedenáctku a dvanáctku, na čepu mají
i polotmavou třináctku.
Dalším benjamínkem je pivovar Zlosin
z Velkých Losin. Ačkoliv navazuje na
tradici zámeckého pivovaru knížete
Lichtenštejna, najdete ho v penzionu
Brněnka. Na čepu mají světlý a polotmavý ležák, ale i svrchně kvašený speciál India Pale Ale.
V prostorách bývalé textilní továrny
v centru Bruntálu byl v roce 2015 otevřen Minipivovar Hasič. S využitím
místní sladovny vaří domácí pivo a speciální piva. Pivovar provozuje také pivní
bar a vzorkovou prodejnu. Chcete-li si
uvařit své vlastní pivo, váš sen stát se
sládkem se splní právě v Bruntále.
Vlastní pivo si vaří také Hotel
Excelent v Rýmařově. V nabídce
Pivovaru Excelent najdete světlý, tmavý
nebo medový ležák a polotmavý speciál. Minipivovar je součástí i Penzionu
U Jirsáka ve Vikýřovicích. Vlastní pivo,
světlý ležák Albert, produkuje pro
zámecké hosty zámecký pivovar
v Sobotíně. Součástí pivovaru je také
stylová pivnice, v provozu je však pouze
pro předem domluvené soukromé akce.
(vj)

tipy na akce
chtěli byste vyrazit na akci, která se koná
na jesenicku a nevíte kdy a kde se koná? využijte nový portál,
kde najdete všechny důležité informace!
kultura.jesinfo.cz

naše další tipy
Bílé stopy – aktuální informace o úpravách
běžeckých stop na Jesenicku. Nedílnou součástí informací o aktuální
úpravě tras jsou i informace o jednotlivých
sportovních střediscích.

Barbora Haušková
www.bilestopy.cz
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Váš telefon může
zachránit život
Při krizové situaci na horách vám
pomůže mobilní aplikace, kterou
snadno a rychle přivoláte nejbližší
hlídku Horské služby. Stáhněte si
aplikaci Horská služba do telefonu
ještě teď a mějte jej před pobytem
v terénu vždy nabitý.

Pramen Panny
Marie nad Horním
Domašovem
Jeseníky ukrývají řadu magických
míst, k nimž ale neproudí davy
turistů. Pokud jste milovníky
lesního ticha, zurčení vody
i kulturního odkazu generací
původních obyvatel Jeseníků,
vydejte se k malému poutnímu
místu Panny Marie s pramenem
nad Horním Domašovem.

Stará ústní tradice k němu váže legendy
a o pramenu říká, že má zázračnou
vodu. Jedna z legend vypráví o ochranném kouzlu tohoto místa: jakási neviditelná zeď prý brání v přístupu na toto
posvátné místo každému zlému
a nečestnému člověku. Podle jiné se zde
lidem několikrát zjevila Panna Marie;
tomu, kdo ji spatří, se dostane Boží
přízně.
Kdy zde byla postavena původní tzv.
Keilkapelle, není známo. Prokazatelně

Horská salaš,
která se stala
nejoblíbenějším
útočištěm
turistů

stála v roce 1879. Ještě před druhou světovou válkou sem z Domašova každoročně na začátku května chodívalo procesí. Podle pamětníků se zde také konával rituální křest dětí narozených v uplynulém roce; děti jím byly přijaty do
ochrany jesenických hor a Panny Marie.
V roce 1938 byla zcela zchátralá kaplička nahrazena kamennou grotou podle
návrhu lesníka Julia Drechslera a do
niky byla umístěna socha Panny Marie
od Paula Stadlera, sochaře a ředitele
kamenické školy v Supíkovicích. Celé
okolí je vyzděno a vyloženo kamennými
kvádry, před grotou je oltář, jehož desku tvoří mohutná kamenná plotna.
Místo bylo znovu vysvěceno 23. června
1938 za účasti celé farní obce.
Patrně nejkrásnější cestou k němu je žlutě značená turistická stezka z Červenohorského sedla. Od pramene Panny
Marie pak sestoupíte po loukách, na jaře
žlutých tisíci pampelišek, do
Domašova, části Bělé pod Pradědem.
(tin)

Kdo by neznal Švýcárnu, jednu
z nejoblíbenějších turistických
chat ležící na hřebenové trase mezi
Červenohorským sedlem a Pradědem! Tuto původní salaš si
oblíbili turističtí pionýři už v 19. století. Právě proto je považována za
první turistickou chatu v Jeseníkách!

15

www.figura.cz/ubytovani/turisticka-chata-svycarna

Aplikace není závislá na dostupnosti
datového signálu, ale pracuje s lokalizací pomocí GPS. Umožňuje rovněž odeslat Horské službě nouzovou SMS zprávu s vaší přesnou polohou. Oceníte ji
však i mimo krizové situace. Mobilní
"Horská služba" pomáhá vyhledat
lyžařská střediska, poskytuje základní
aktuální informace o sněhových podmínkách, lavinovém nebezpečí a počasí
na daném místě. Podle polohy uživatele
umí také najít nejbližší stanici Horské
služby a zobrazit její telefonní číslo
a dobu provozu.
Součástí aplikace jsou čtyři informační
oblasti: desatero Horské služby, návod,
jak poskytnout první pomoc, pravidla
jízdy na sjezdovkách a instrukce, jak
předcházet nebezpečí v lavinových
oblastech.
(vj)

NÁŠ DALŠÍ TIP

Aplikace Horská
desatero Horské služby,
návod, jak poskytnout první pomoc,
pravidla jízdy na sjezdovkách,
instrukce, jak předcházet nebezpečí
v lavinových oblastech
Aplikaci volně stahujte:
Apple iOS, Android OS, Windowsphone (Windows)

NONOSTOP SOS +420 1210
www.horskasluzba.cz

Je libo na zahřátí to
nejlepší z Jeseníků?

Navštivte naše likérky! Likérka a destilerie
Ullersdorf, fungující na Maršíkovském mlýně nedaleko Velkých Losin, vyrábí bylinné
likéry, ovocné destiláty a geisty i Jesenický kalvados. Likérka Bairnsfather v Domašově
u Jeseníku produkuje kromě bylinných likérů a elixírů vyhlášené absinthy a bittery.

14

www.bairnsfather.net, www.ullersdorf.cz

Jesenické horské louky byly v minulosti
využívány pro chov dobytka. Na místě
dnešní chaty je tak už na počátku 18. století doložena budova ovčáckého, tzv.
Česnekového domu. Na jeho místě dal
mladý kníže Alois II. Lichtenštejn
postavit novou salaš.
Kníže Alois II. v jesenických horách
spravoval nejen své rozsáhlé majetky,
ale udržoval zde i přátelské vztahy.
V roce 1839 byl údajně jedním ze strůjců velkolepého letního bálu v přírodě
u vodoléčitele Priessnitze na Gräfenberku. O několik let později, v roce
1845, při návštěvě jesenického rodáka
a jeho dcery Soﬁe v Lednici, prý na
Priessnitzovu počest uspořádal v tamním zámeckém parku slavnost. Apropo,
na úpravách lednického parku ještě pro
Aloisova otce pracovali na počátku své
velkopodnikatelské kariéry bratři
Kleinové z Loučné nad Desnou.
Vraťme se ale do hor! Salaš byla vybudována v roce 1829. Hospodařil v ní
Švýcar Johan Aegerter z Oberwillu na
řece Simenu. Už v té době si ji, tehdy ješ-

tě příležitostní, turisté oblíbili jako útočiště před špatným počasím, kde mohli
nouzově přespat či se najíst. Časem
však nárůstu turistů přestala stačit, proto ji v roce 1887 kníže nechal strhnout.
Na jejím místě byla postavena budova
nová, která sloužila už jen turistům.
Nová srubová chata byla na svou dobu
přepychově vybavena, dokonce prý
měla verandu s výhledem na Praděd.
Dnešní podoba chaty se prakticky
nezměnila od její velké rekonstrukce
v 50. letech minulého století. Jejího prvního švýcarského provozovatele si na
chatě připomínají dodnes nejen jejím
neměnným názvem. Atmosféru Alp
dokreslují zvuky zvonců skotského
náhorního skotu.
(vj)
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Čí jméno
nesou skaliska
nad Ovčárnou?
Jsou výraznou dominantou Pradědovy říše, nacházejí se v těsné
blízkosti samotného Pradědu.
Přehlédnout je nemůžete. Jsou
opředeny mýty o čarodějnických
sabatech. Čí jméno však Petrovy
kameny nesou, už ví málokdo.

Petrovy kameny (1446 m n. m.) jsou třetím nejvyšším vrcholem Hrubého
Jeseníku. Mohutná, sedmimetrová skaliska prakticky tvoří vedlejší vrchol
Vysoké hole. Na jejich mrazový srub
a okolí má téměř každý smrtelník vstup
zakázán. V jejich blízkosti totiž rostou
vzácné rostliny, včetně těch, které jinde
na světě nenajdete, tzv. endemitů: zvonku jesenického a lipnice jesenické.
V jejich jménu však neﬁguruje žádná
čarodějnice, ďábel ani jejich botanická
výjimečnost. Kdo byl tedy onen Petr,
po kterém je skalisko pojmenováno?

NÁŠ DALŠÍ TIP

Variant existuje několik. Ta nejambicióznější báje hovoří přímo o samotném
apoštolu Petrovi, který zde Germány
obracel na křesťanskou víru. Jiná
vypráví příběh malíře Petra Hagenbacha, který se při práci v klášteře zamiloval do jedné z jeptišek, a po společném útěku z kláštera se mimo jiné skrývali také pod skaliskem nedaleko
Pradědu.
Další pověsti se sice rozchází v samotném příběhu, ale hrdina už je společný.
Je jím kovář Petr. Jednou je zmiňován
jako mladík, který se zde ukryl se svou
dívkou před jejím přísným a snad i krutým otcem, správcem nedalekého sovineckého panství. Podr uhé jako
zarmoucený otec jediné a krásné dcery
pomstil její zbytečnou smrt. Krutý Béla,
pán ze Sovince, zatoužil po jeho dceři
a přikázal kováři, ať mu ji přivede.
Dcera ze strachu a zármutku utekla
a vzala si život. Rozzlobený Petr Bélu
zabil. Po činu se musel schovávat
v horách. Po kovářově smrti nazvali
lidé skály, ve kterých se ukrýval před
pány, Petrovými kameny.
(vj)

Obří ledová homole

Vodotrysk u obecního úřadu v Karlově Studánce, vybudovaný už v roce 1843, není popravdě
nikterak výjimečný. Pokud ovšem nenastane mráz. V tu chvíli se začne vytvářet obrovský ledový
rampouch vysoký mnohdy téměř deset metrů. A to tato pohádková, všemi obdivovaná ledová
homole prý poprvé vznikla náhodou: někdo zapomněl vodotrysk v zimě vypnout.

19
Pojďte mezi
anděly!
ʹMám jizvu na rtu, když při mně stál,ʹ
zpívá o nebeském poslovi Jarek
Nohavica. Představte si, že jste
obklopeni přímo tuctem andělů.
Nebo si raději nic nepředstavujte
a rovnou se vydejte do Rejchartic,
malé vesničky mezi Hanušovicemi
a Šumperkem.

U tamního venkovského barokního kostela, hned za hřbitovní zdí, se v roce
2013 zrodila Andělská louka. Od té
doby na ní řezbáři a sochaři během každoročního sochařského sympozia vde-

JESENÍKY Region

chují život stále novým andělům, okřídleným, božským, mystickým, i těm
téměř abstraktním a futuristickým. Díla
na louce většinou také zůstávají. Ve vísce s necelými dvěma stovkami obyvatel
můžete pocítit stejný umělecký zážitek
jako při návštěvě kterékoli prestižní
umělecké galerie, totožnou duchovní
sílu jako při návštěvě jakéhokoliv chrámu. Vlastně možná ještě silnější!
K návštěvě si můžete vybrat kteroukoli
roční i denní dobu, rozbřesk, romantický západ i jasnou noc plnou hvězd. A to
bez příplatku, kdykoli, gratis. Tato galerie pod širým nebem vás přivítá vždycky
s otevřenou náručí. A to by v tom byl
čert, abyste si na Andělské louce nevybrali „toho svého“ Anděla!
(vj)

Putování
podél „betonové
hranice“
Vnímavý návštěvník působivé
krajiny Jeseníků mnohdy na
horských úbočích, v porostu husté
vegetace, na polích či pastvinách
spatří šedavé železobetonové
stavby, což přirozeně podnítí jeho
zájem o poznání historie jejich
původu a účelu.

Existenci mladého československého
státu počaly od r. 1933 vážně ohrožovat
militaristické ambice sousedního nacistického Německa. Variantě agrese wehrmachtu s možným průnikem dopravními komunikacemi přes horská sedla ve
směru na Olomouc měla na Jesenicku
zamezit projektovaná souvislá linie
objektů těžkého (TO) a lehkého opevnění (LO) s instalovanou účinnou
výzbrojí. Trasu hlavního obranného
postavení určovala čára Vrbno p/Pr. –
Orlík – údolí řeky Bělé v Domašově –
Šerák – Čerňava – údolí řeky Branné –
Staré Město p/Sn. – Sušina.
Patnáct kilometrů jihovýchodně od
Jeseníku přetíná široké sedlo se silnicí
z Heřmanovic do Vrbna pod Pradědem
linie „řopíků“ s 29. objekty od Suchého
vrchu napříč údolím Černé Opavy a dále jižním úbočím Jeleního vrchu a jeho
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www.andelarium.cz

hřebenovou partií do oblasti Bruntálska
a Opavska. Objekt XXI/1/A-120 Z
vpravo od zmíněné silnice 7. října 1938
navštívil vůdce Třetí říše Adolf Hitler.
Na podzim r. 1937 započalo budování
53 objektů tzv. domašovského uzávěru,
přináležejícího působnosti hraničářského praporu 7 z Frývaldova (nyní
Jeseník). V centru Bělé pod Pradědem
lze navštívit nevybavený „řopík“, jehož
vnější týlová stěna obsahuje tabuli s textem, objasňující historii výstavby opevněné linie v údolí Bělé.
V údolní nivě řeky Branné lze projít liniemi 58 objektů LO. 13. zastavení naučné stezky Pasák náleží fortiﬁkačnímu
unikátu jesenického regionu – izol.
pěchotnímu srubu StM-S 50 U trati s atypicky řešenou čelní střílnou hlavní
výzbroje. Po předchozí domluvě lze
navštívit bojové i týlové patro a stejně
tak muzejní expozici v nedalekém
objektu LO, provozovaném rovněž
KVH Olomouc.
V okolí Starého Města pod Sněžníkem
lze absolvovat sedmikilometrový
Staroměstský pevnostní okruh podél
linie „řopíků“ a šesti v hrubé stavbě
dokončených izolovaných pěchotních
srubů. Po předchozí domluvě lze
navštívit interiéry tří z nich. Bývalá hraničářská kasárna ve Starém Městě pod
Sněžníkem nabízí prohlídku expozic
s vojenskou tématikou.
Miroslav Trávníček
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www.paprsek.cz

Sen o luxusní
horské chatě
si splnili díky
veřejné sbírce
Chata Paprsek leží na hlavní
hřebenové trase vedoucí od
Králického Sněžníku na Ramzovou
a do Lipové. Dnes je nejoblíbenějším cílem lyžníků v celých
Rychlebských horách. Vyhlášené
jsou především běžkařské trasy
v okolí. Její výstavba však nebyla
jednoduchá.

První turistická organizace Jesenicka
vznikla v roce 1881. Prakticky od svého
počátku po jesenických hřebenech začala budovat horské chaty a rozhledny.
Oblast mezi Králickým Sněžníkem
a Ramzovou však byla tímto stavebním
boomem nedotčena ještě dalších padesát let. Až ve třicátých letech minulého
století se podařilo členům spolku ze
Starého Města pod Sněžníkem konečně
prosadit výstavbu turistického zázemí
na svazích hory Titzhübel (Výhled,
1030 m n. m.).

Na běžkách kolem
nádrže Dlouhé
Stráně
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lesnibar.cz
Jejich snem byla útulná horská chata
s tekoucí teplou a studenou vodou
a ústředním topením. V její blízkosti
naplánovali také výstavbu vodní elektrárny, která měla chatu zásobovat elektrickým proudem. Na stavbu tohoto
smělého projektu však museli vyhlásit
veřejnou sbírku. Dnes je až obdivuhodné, že v době světové hospodářské krize požadované ﬁnanční prostředky skutečně získali. Slavnostní otevření chaty,
která dostala název Schlesierhaus (Slezský dům), se konalo v neděli 21. srpna
1932.
Dnešní Chata Paprsek je vyhledávaným
místem turistů z obou stran hranice. A
není divu. V zimě široko daleko nenajdete lépe upravenou síť běžkařských
okruhů, z nichž některé zní opravdu
pohádkově: Pralinka, Pohádka,
Medvědí bouda. S nimi jsou spojeny
výhledy k Šeráku, Králickému Sněžníku
a samozřejmě do polské části Rychleb.
Na své si však na Paprsku přijdou i lyžaři, vyhlášený je tamní snowpark. A
máme prozradit další důvody, proč se
do tohoto kouzelného místa uprostřed
Rychleb vydat? Těmi jsou přeci místní
vyhlášené borůvkové knedlíky a nezaměnitelná horská atmosféra.
(vj)
Mezi výjimečné zimní zážitky
v Jeseníkách patří bezpochyby
návštěva přečerpávací vodní
elektrárny Dlouhé Stráně. Pohled
na její zamrzlou hladinu a okouzlující zasněžené scenerie kolem jsou
slovy téměř nepopsatelné.

Zažijte atmosféru
nejlepšího
turistického
cíle kraje
Na první pohled obyčejný dřevěný
přístřešek, nenápadný srub
s posezením u jedné z mnoha cest
vinoucích se po svazích Rychlebských hor. Ve skutečnosti
nejoblíbenější turistický cíl celého
Olomouckého kraje. Vítejte
v Lesním baru nad Horní Lipovou!

Odvážný projekt místního revírníka,
který měl původně snad jen zpříjemnit
turistům, cyklistům i náruživým běžkařům putování po zdejších kopcích, se na
sklonku roku stal absolutním vítězem
krajské ankety cestovního ruchu. Za jedničku jste ho zvolili vy, návštěvníci
kraje.
Občerstvovací a odpočinková stanice
založená na důvěře, kde vás nikdo
nehlídá, nikdo neinkasuje, sami platíte
do nenápadné pokladničky u srubu, je
ideálním cílem také zimní procházky
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé
Stráně patří po právu k technickým
divům Česka. Nejenže je nejvýkonnější
vodní elektrárnou u nás, zároveň je naší
nejvýše položenou vodní nádrží. Horní
nádrž se nachází v nadmořské výšce
1348 metrů a zabírá plochu zhruba patnácti hektarů. Především díky své jedinečné poloze se současně stala jedním
z nejvyhledávanějších turistických cílů
v Jeseníkách.
Přes vodní hladinu se nabízí pohled na
nejvyšší horu Jeseníků Praděd, Červenohorské sedlo, Keprník, vzdálenější
Králický Sněžník nebo dokonce
i Krkonoše. Kouzlo výhledů je snad ještě mámivější v zimě, když je krajina zahalena do úchvatné, sněhové peřiny.

TOP DESTINACE

nebo běžkařského výletu. Odpočinout
si můžete v krytém posezení u krbu, u
ohniště nebo na příjemných dřevěných
lavicích s vyřezávaným panoramatem
zdejších hor. U baru nemusíte potkat
ani živáčka, můžete ale narazit i na veselou partu lidí, kteří se právě seznámili u
plápolajícího ohně nebo při radostném
výskání ratolestí mezi dřevěnými herními prvky před přístřeškem. Můžete si
zde připravit kávu, čaj, opéct špekáček.
Pro mlsouny mají v Lesním baru připraveny různé sladkosti včetně vyhlášených Staroměstských trubiček, jesenické to sladké speciality.
Dokážete-li odolat tomuto příjemnému
místu a vydáte se dále směrem k nejvyššímu bodu Rychlebských hor, hraničnímu Smrku, cestou potkáte ještě tzv.
Horní bar. Sice již není takto bohatě
zásobován občerstvením, zato ale nabízí výhledy na panorama Jeseníků.
(vj)

Podlehnout jim můžete nejen jako pěší
turista, ale i jako běžkař.
Okolo horní nádrže je upravován v délce 2,85 km okruh zvaný Stadion.
Zdatnější z vás se k němu můžou dostat
po běžkařské trase Medvědí hora. Ta
začíná přímo u dolní stanice lanovky
Skiareálu Kouty a dovede vás k její horní stanici. Tam se napojíte na vrstevnicovou cestu, která vás zhruba po 3,5
kilometrech přivede k okruhu. Nebo se
jednoduše stoupání na Medvědí horu
vyhnete a vyjedete lanovkou. Jedinečné
výhledy po Pradědově zimní říši nabízí
také 15kilometrový okruh Mravenečník, který je se zmiňovanými trasami
propojen u horní stanice lanovky.
(vj)

Největší večerní lyžování na Moravě

Nejdelší večerní lyžování v Jeseníkách si užijete
ve SKI Aréně Karlov v Karlově pod Pradědem. Čtyřsedačková
lanovka vás vyveze na osvětlené sjezdovky o celkové délce 4 300 metrů.

www.kouty.cz
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www.figura.cz

100 % PURE NATURE.
TO JE PRADĚD
Podle oﬁciálních statistik sjezdové
lyžování na Pradědu upadá. Areál
leží v nejpřísněji chráněné rezervaci a nemůže zasněžovat technickým sněhem. Je to negativum?
Nemusí. Lyžujete na nepřeplněných sjezdovkách se 100% přírodním sněhem!

Na lyžařském nebi každoročně září jiné
hvězdy. Ty nejmodernější, nejdelší, nejrychlejší, nejdříve zasněžené, nejdéle
zasněžené. Postupně tak o lyžařskou
výjimečnost okrádají lyžařský areál
Praděd – Ovčárna, nejvýše položené
lyžařské středisko v zemi (1235 – 1445
m n. m.). Ten níže položeným, dostupnějším a uměle zasněžovaným areálům,
byť by chtěl, nemůže konkurovat. Leží
totiž na území přírodní rezervace

NÁŠ DALŠÍ TIP

behejjeseniky.cz
Praděd a už tak funguje na základě mnoha výjimek.
S ochranou zdejší krajiny měl patálie už
Německý lyžařský spolek z Opavy, který chtěl svahy nad Ovčárnou pro lyžování využívat ve třicátých letech minulého století. Jeho žádost byla kvůli ochraně lesa zamítnuta. Ani sáňkařský vlek
pod Petrovými kameny a skokanský
můstek u Barborky se nepodařilo jesenickým lyžařům v roce 1947 prosadit.
A tak se vlastně ochránci krajiny s provozovateli vleků handrkují skoro
století.
Areál Praděd – Ovčárna za ostatními
zimními středisky v modernizaci zaostává. Přesto je lyžařskou stálicí, kterou
byste si neměli nechat ujít. Jeho předností je jednotný odbavovací systém na
téměř pěti kilometrech sjezdovek, upravené terény pro začátečníky i pokročilé
a hlavně 100% přírodní lyžování v jedné
z nejkrásnějších lokalit Česka.
(vj)

Snowkiting v Jeseníkách

Láká vás snowkiting? Zajeďte si do podhůří Nízkého Jeseníku! Ryžoviště u Bruntálu je svojí
rozlohou, různorodostí terénu, stálým větrem a skvělými sněhovými podmínkami pro výuku
snowkitingu jako stvořené. Nabažit se zde nemůžou ani zkušení rideři. Po celou zimní sezónu
funguje snowkitingové centrum pod taktovkou zkušených instruktorů MUSHOW KITESCHOOL.

27
V Koutech opět
zlepšili komfort
lyžařů
Lyžařský areál Kouty patří k nejrozsáhlejším a nejmodernějším
lyžařským areálům v Česku. Od
loňského roku zasněžuje všechny
sjezdovky najednou. Letos ještě
zvýšil kapacitu a výkon čerpadel.
A nejen to. Lyžaři už nemusí chodit
od mostu pěšky.

NÁŠ DALŠÍ TIP

mushow.cz/kite-kurzy
S novinkami v Koutech nad Desnou
každoročně nešetří. Od loňské ﬁnalizace zasněžovacího systému letos přidali
zvýšení kapacity a výkonu čerpadel.
Vysněžení 11 km sjezdových tratí technickým sněhem je tedy ještě rychlejší.
Zároveň na začátku sezony zlepšili
dostupnost sjezdových tratí. Mezi mostem a turnikety lyžařských vleků vybudovali přibližovací pás, po kterém lyžaři
volali už dlouho. Komfortněji řešené je
také nastupování a vystupování z lanovky. Příjemnou novinkou je rovněž skibus, který pendluje mezi areálem a kouteckým vlakovým nádražím.
(vj)

Jízda rolbou

Chtěli jste se někdy, alespoň na krátký okamžik, stát rolbařem? Brázdit svah při východu
či západu slunce ve vyhřívané kabině sněžné rolby a vytvářet dokonale upravenou sjezdovku?
Tento sen vám splní ve SKI Kraličák. Brázdit tamní svahy budete celou hodinu!
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zima.mujkralicak.cz

Naučte se
běžkovat. Pomůže
vám speciální
škola běžeckého
lyžování
Chcete se naučit běžkovat nebo se
v běžeckém lyžování zdokonalit?
Zúčastněte se kurzů Školy běžeckého lyžování behejjeseniky.cz.
Instruktoři, kteří jsou bývalými
závodníky, si vás vezmou do
parády na trasách v okolí horské
chaty Paprsek.

Škola běžeckého lyžování behejjeseniky.cz je vůbec první školou tohoto
zaměření v Jeseníkách. Její víkendové
kurzy jsou určeny jak pro naprosté začátečníky, tak i pro rekreační sportovce,

NÁŠ DALŠÍ TIP

kteří si chtějí techniku svého běžeckého
stylu zlepšit. Výuka probíhá na trasách
kolem horské chaty Parsek, které jsou
ideální proﬁlem terénu, velmi dobrými
sněhovými podmínkami a celkovou délkou více než 60 kilometrů upravovaných okruhů.
Tým behejjeseniky.cz předává své zkušenosti opravdu na profesionální úrovni, proto jsou jejich víkendové kurzy tvořeny rovněž obsáhlou teoretickou částí.
Před vlastním tréninkem klasického
běžeckého stylu vás zasvětí do tajů údržby a magie mazání lyží, vysvětlí základní
metodiku jízdy na běžkách, objasní rozdíly mezi jednotlivými styly jízdy i typy
lyží, v neposlední řadě vám rádi poradí s
výběrem správného vybavení. Nebojte
se tuto běžkařskou speciálku oslovit.
Vyjde vstříc i vašemu individuálnímu
přání, protože učit běžkovat ji prostě
baví.
(vj)

Zážitek na „sněžném kole“

Fat Bike je unikátní horské kolo s extrémně širokými pneumatikami. Díky přilnavosti a výborným
tlumícím vlastnostem si jízdu užijete také na sněhu. Proto jsou Fat Bikes stále populárnější
i u nás. Vypůjčit si je můžete v X-parku Františkov, SKI Aréně Karlov pod Pradědem. ve SKI Kraličák
v Hynčicích si můžete domluvit dokonce i adrenalinový celodenní výlet s průvodcem.
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www.x-park.cz, www.skikarlov.cz, zima.mujkralicak.cz
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www.kouty.cz
NOVINKA DESTINACE

Nejmodernější vyhřívaná lanovka

Nejmodernější lanovkou v České republice se od letošní zimy
chlubí Ski Areál Kopřivná v Malé Morávce. Šestisedačka je vyhřívaná a lyžaře proti
povětrnostním podmínkám chrání bublina. Navíc děti při nástupu změří speciální laser a v případě
potřeby zvedne nástupní plošinu, aby si mohly pohodlně sednout.
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www.koprivna.cz
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výběr Lyžařských areálů v Jeseníkách
Jesenicko

SKI AREÁL OSTRUŽNÁ - JONAS PARK

SKI AREÁL KOUTY NAD DESNOU

Ostružná 82

Kouty nad Desnou

Podžďáří, Ruda nad Moravou 789 63

SKI AREÁL ZLATÉ HORY – PŘÍČNÁ

tel.: 602 724 077, 602 532 737
www.ostruzna.cz

tel.: 602 322 244
www.kouty.cz
SKI AREÁL KAREŠ - KOUTY NAD
DESNOU

tel.: 777 236 215
www.skiarealturek.cz
SJEZDOVKA TŘEMEŠEK

Zlaté Hory 828

tel.: 602 558 957
www.ski-pricna.cz
SKI AREÁL U PEKINA - DOLNÍ ÚDOLÍ
Dolní Udolí 44, Zlaté Hory

tel.: 721 335 365
www.hotylekupekina.cz
SJEZDOVKA LYŽAŘSKÝ AREÁL
NA SMRŤÁKU
Nerudova 1399, Jeseník

tel.: 736 460 889

www.nasmrtaku.cz
SKI AREÁL LÁZEŇSKÝ VRCH
Lipová-lázně 277

tel.: 604 686 153
www.lazenskyvrch.cz
SKI AREÁL MIROSLAV - LIPOVÁ
LÁZNĚ
Lipová-lázně 267, Lipová Lázně

tel.: 608 883 000
www.rsmiroslav.cz
SKI AREÁL RAMZOVÁ
Ramzová 339, Branná

tel.: 605 279 435
www.bonera.cz
SKI AREÁL SKI KLUB RAMZOVÁ
POD KLÍNEM
Ramzová 341

tel.: 602 942 531
www.podklinem-ramzova.cz
SKI AREÁL PETŘÍKOV - KASTE
+ RELAX
Petříkov 96/82, Ostružná

tel.: 583 230 098
www.kaste.cz
SKI AREÁL PETŘÍKOV
tel.: 602 517 448
www.ski-petrikov.cz
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www.hojesenik.cz

Jesenické ledové
království
Pokud jste byli v létě na Vysokém
vodopádu, neměli byste si nechat
ujít tuto podívanou také v zimě. Pro
horolezce to není jen kus nádherné
přírody, ale mohou zde provozovat
také zimní ledolezení.

Chcete-li se však k největšímu vodopádu v Jeseníkách (1018 m n. m.) v zimě
opravdu dostat, může se stát, že v hor-

SKI AREÁL SKI OSTRUŽNÁ –
ŘETĚZÁRNA

Rejhotice 68, Loučná nad Desnou

Na Stráni 253

tel.: 733 182 227
www.skiarealkares.cz
SKI AREÁL PŘEMYSLOV

SKI AREÁL FILIPOVICE

Maršíkovská 563, Velké Losiny

Bělá pod Pradědem – Filipovice 790 85

tel.: 603 579 586
www.skipremyslov.cz
SKI AREÁL SKI CENTRUM OAZA –
LOUČNÁ NAD DESNOU

SKI AREÁL ČERVENOHORSKÉ
SEDLO

tel.: 603 228 597
www.cervenohorskesedlo.eu

Rejhotice 4, Loučná nad Desnou

tel.: 603 416 374
www.penzionoaza.cz
SKI AREÁL VERNÍŘOVICE-BRNĚNKA
tel.: 608 709 162
www.brnenka.net
SKI AREÁL LAV VERNÍŘOVICE

SKI AREÁL BRANNÁ
Branná 196, Branná

Vernířovice 126, Velké Losiny

tel.: 777 878 999
www.skibranna.cz

tel.: 602 520 435
www.vernirovice.webz.cz
SKI AREÁL KLEPÁČOV

SKI AREÁL SKITECH KUNČICE
Kunčice 56, Staré Město pod Sněžníkem

tel.: 777 777 010
www.bedrichov.xf.cz

vrbensko
SKI AREÁL VRACLÁVEK
tel.: 777 261 611
www.vlek-vraclavek.cz
SKI AREÁL ARENA - VRBNO POD
PRADĚDEM
tel.: 602 738 961
www.skiarealvrbno.cz
SKI AREÁL ANNABERG
Suchá Rudná a Andělská hora

tel.: 774 655 776
www.annaberg.cz
SKI AREÁL ČERTOVA HORA

Sobotín - Klepáčov 70

Malá Morávka 277

tel.: 777 719 900
www.skikuncice.cz

tel.: 777 183 172
www.klepacov.cz
SKI AREÁL HRABĚŠICE

SKI AREÁL PAPRSEK

Hraběšice 42, Hraběšice

tel.: 602521056
certovahora.webnode.cz
SKI AREÁL AVALANCHE

Paprsek, Staré Město pod Sněžníkem

tel.: 777 218 931
www.skiparkhrabesice.cz
SKI AREÁL PANORAMA - ŠTĚDRÁKOVA LHOTA

tel.: 777 742 405
www.skiareal-avalanche.cz
SKI AREÁL STARÁ VES

tel.: 583 294 100, 777 076 541
www.paprsek.net
SKI AREÁL X-PARK FRANTIŠKOV
Františkov 124, Jindřichov

tel.: 777 639 629
www.x-park.cz

Dolní Moravice, Rýmařov

Štědrákova Lhota 19, Ruda nad Moravou

Stará Ves u Rýmařova

tel.: 608 630 630
www.skiareal-panorama.cz

tel.: 602 711 806
www.skiareal-staraves.cz

SKI AREÁL ŠINDELNÁ
Kouty nad Desnou 54, Loučná nad Desnou

tel.: 603579586
www.skiprosport.cz
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ních pasážích budete potřebovat sněžnice nebo skialpy. Není totiž výjimkou,
že v zimě bohaté na sníh v některých
místech sněhová pokrývka dosahuje
téměř dvou metrů. Odměnou za vaši
námahu však bude pohled na téměř dvacetimetrovou ledovou kaskádu, jíž
v levé části dominuje zhruba osmimetrový kolmý ledový pilíř.
Fandům ledolezení však pouhý pohled
pravděpodobně stačit nebude. Ledopád
je možné zdolat třemi až čtyřmi lezeckými liniemi, v závislosti na zimních podmínkách. Obtížnost je spíše lehčí,
v položených plotnách střední. Nejtěžší
výstup nabízí zmiňovaný pilíř zakončený velkou ledovou policí. K samotnému
lezení jsou potřeba kromě cepínů
a maček přibližně 3-4 ledové šrouby,
smyčky, expresky a dvě karabiny.
Lezení je povoleno od 1. listopadu do
18. února, ale pouze se souhlasem
Správy CHKO nebo jesenického horolezeckého spolku sídlícího v Jeseníku,
který ledopád spravuje. Pak už tu hnízdí
chráněný sokol stěhovavý a ten potřebuje klid.
(dm)

VÍTE, ŽE
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Bedřichov u Oskavy, Oskava

Vernířovice 55, Pošta Sobotín

Šumpersko

Třemešek 30, Oskava

tel.: 724 168 826
www.tremesek.cz
SKI AREÁL BEDŘICHOV U OSKAVY

tel.: 777 245 551
www.skiostruzna.cz

tel.: 605 515 757
www.skipark-ﬁlipovice.cz

SKI AREÁL TUREK

výrobce sjezdařských, běžkařských, turistických a tzv. Nordic Walking holí, firma BIRKI,
je z Jeseníku? Hole vyrábí už přes dvacet let a závodil s nimi třeba i Ondra Bank!

www.birki.cz

www.jesenikytour.eu

Objevujte zimní
Jeseníky a Rychleby
na sněžnicích
Nenechte se před výlety po jesenických a rychlebských hřebenech
zastavit sněhovou peřinou. Do
Pradědovy zimní říše, ve které se
stromy proměnily v pohádkové
bytosti ze sněhu a ledu, se vydejte
i bez lyžařských dovedností. Na
sněžnicích.

Sněžnice vám umožňují vydat se i na trasy, které jsou v zimě v běžném vybavení
neschůdné, dostanete se na nich do
míst, kam byste se po svých nedostali.
Překonáte s nimi sněžné závěje a duny,
hravě přeskáčete sněžné příkopy. Stačí
tedy jen vyrazit!
Jedinečný zážitek nabízí toulání se na
sněžnicích na úpatích Studničního
vrchu nad Priessnitzovými léčebnými

lázněmi. Kopec je totiž poset cirka šesti
desítkami pramenů, pomníků a náhrobků, které v tamních lesích vznikly
v dobách fenomenálního léčitele
Priessnitze. K objevování těchto míst
můžete využít několika značených okruhů a naučných stezek, které se v létě využívají k léčebným terapiím.
Mezi nejoblíbenější jednodenní jesenické zimní túry patří trasa Ramzová – Červenohorské sedlo. Zhruba patnáctikilometrovou trasu by měl průměrně zdatný turista zvládnout asi za 4 až 5 hodin.
Na této trase na vás čekají krásné výhledy na masiv Pradědu, Dlouhé Stráně,
Kralický Sněžník i do údolí kolem
Jeseníku.
Dobrodružnější a odolnější turisté se
vydávají i na vícedenní sněžnicové túry
s přespáváním v terénu. Krásná trasa
vede Rychlebskými horami přes
zaniklou sudetskou osadu Hraničky,
sedlo Peklo, vrchy Kovadlina, Karkulka
a Smrk až na Ramzovou. Na Smrk si
však můžete naplánovat i krásný jednodenní výlet z Petříkova.
Nemáte vlastní sněžnice? Můžete si je
u nás v horách půjčit. Třeba v půjčovně
JeseníkyTour.eu sídlící přímo ve městě
Jeseník nebo ve vybraných půjčovnách
přímo v lyžařských areálech. A pak vám
už nic nebrání objevovat zimní hory.
Ačkoliv je možné se v CHKO pohybovat po všech cestách bez omezení, dodržujte při těchto zimních výletech
základní pravidla pohybu ve volném
zimním terénu.
(vj)

JESENÍKY Region
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www.pradedovomuzeum.cz

Dopřejte svým
ratolestem
maškarní
bál! Nejen
na Silvestra
Znáte Pradědovo dětské muzeum
v Bludově u Šumperka? Pokud ne,
navštivte zemi jesenických bájných bytostí i skutečných lidí
během vaší zimní dovolené.
Rozhodně si ji zpestříte veselým
a zajímavým programem.

Pradědovo dětské muzeum v Bludově
je prvním regionálním dětským muzeem v Česku. Představuje Jeseníky hravou, zábavnou a interaktivní formou
dětem každého věku. V dětské vesničce
se stanou obyvateli tradiční jesenické
vsi, v gastro koutku se mohou naučit
některou z jesenických specialit, v tamní
jeskyni potkají bájné jesenické bytosti.
V muzeu se dozví spoustu zajímavých
informací z blízké i vzdálené minulosti
Pradědovy říše, poznají známé osobnosti, které se v ní narodily a udělaly

Alou s dětmi
na rejvízské
běžkařské
pláně
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trasy.rejviz.info
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www.belavpohybu.cz
díru do světa. Při hře Praděde, nezlob
se! poznají, jak voní jesenický les, jak je
hebká jelení kůže nebo jaký je rozdíl
mezi dubovým a bukovým dřevem.
V zimě se navíc společně se svými ratolestmi těšte na zajímavý doprovodný
program. Mezi vánočními svátky 27. až
30. prosince si můžete vyrobit rodinný
kalendář. Poslední den v roce patří tradičnímu silvestrovskému maškarnímu
dni. Nemáte masku? Nebojte,
v Pradědově muzeu vás nenechají na
holičkách a nějakou vám půjčí.
Karnevalem to mimochodem v muzeu
bude žít také každý čtvrtek o jarních
prázdninách 5. února až 18. března. Ve
stejném období probíhají tvořivé pondělky. Velikonoce budou také pestré, ale
to už předbíháme.
Nicméně až budete znavení, nezbývá
nic jiného než se zavrtat do polštářů
v Pohádkárně a naslouchat jednomu
z jesenických příběhů. A pozor,
v Bludově opravdu nezapomínají ani na
ty nejmenší. Máte-li doma robátka batolátka, pro ně je v muzeu připravena
Batolárna plná zajímavých hraček.
(vj)

Chcete-li svá dítka již od útlého
věku získat pro běžecké lyžování,
vydejte se štěstí hledat na Rejvíz.
Tamní lyžařské trasy jsou ideálním
prostorem, kde můžete s potomky
vyzkoušet jejich „běžkařské
poprvé“, aniž byste riskovali
jakoukoli újmu.

I od lyží je
třeba si chvilku
odpočinout!
V zábavním
centru v Bělé
Potřebujete si odpočinout od
náročného lyžařského dne, nebo
vymyslet zábavu pro den pošmourný? Máme pro vás tip! Sportovně
zábavní centrum v Bělé pod
Pradědem, které pod jednou
střechou nabízí indoorové vyžití
pro děti i dospělé.

Centrum je rozdělené do dvou částí –
SVĚT SPORTU a DĚTSKÝ SVĚT.
Sportovní část se nachází v přízemí
budovy a nabízí aktivity vhodné pro
všechny od 4 let. Nejen nejmenší lezci si
mohou vyzkoušet boulderingovou stěnu nebo lanové a balanční prvky.
Náruživí lyžaři jistě uvítají během celého roku lyžařský stimulátor, přitažlivá je
rovněž představa stát se alespoň na chvíli biatlonistou v biatlonové laserové

Kdo by ve svém okolí neznal, nebo by
nebyl sám obětí rodičovských ambicí?
Pokud se počáteční seznamování ratolestí s našimi zájmy přežene, mohou se
pro ně naopak stát až doživotní noční
můrou. Běžkování není výjimkou.
Chcete-li tedy z dítka vychovat zdatného běžkaře, potažmo i biatlonistu, a cítíte-li, že nastal správný čas postavit jej
poprvé do stopy, doporučujeme ty na
rejvízských pláních. Mají totiž několik
předností, které s potomky zajisté oceníte.
Rejvíz je horská osada na náhorní plošině v nadmořské výšce 780 metrů. Její
poloha zaručuje dobré sněhové podmínky a mírný proﬁl tratí vhodný pro
trénink začátečníků. Zdejší okruhy patří
do systému jesenických běžkařských
tras, takže jsou pravidelně strojově upravované. Rozsáhlé louky umožňují
vytvořit ideální tréninkový ovál, na
němž máte dítě vždy na dohled. S dětmi
se na trasy prakticky nikam netrmácíte,

střelnici. Vzdělávací funkci plní naučné
panely na stěnách: dozvíte se např. jak
správně používat balanční prvky, jak
pracovat s TRX (závěsný posilovací systém), nechybí ani informace z historie
běhu, nordic walkingu či cyklistiky.
Součástí edukačních panelů je také měřicí přístroj na analýzu tělesných hodnot.
Sami si tak můžete zjistit, jaký máte
BMI index, tukovou vrstvu, krevní tlak
či srdeční tep.
Naučný herní prostor v prvním patře je
vhodný především pro děti do 12 let.
Herní panely provádí malé návštěvníky
jesenickou přírodou a seznamují je
s informacemi, které jsou mnohdy
objevné i pro dospělé. Děti také rozhodně zaujme pískoviště se stopami zvířat v životní velikosti. Ta nejmenší dítka
se vyřádí na provazové cestě zakončené
skluzavkou a balónkovým koupalištěm.
(vj)

můžete na ně vjet prakticky přímo z centrálního rejvízského parkoviště.
Neocenitelnou výhodou je také blízkost
zázemí všech místních restauračních
zařízení.
Kolem Rejvízu jsou udržovány čtyři
základní okruhy. Nejideálnějším okruhem pro seznamování se s tímto zimním sportem je okruh Po rejvízských
loukách, neboli ﬁtness okruh. Potěší
minimálním převýšením, délkou 4,5 km
a dvěma souběžnými stopami. Další tři
okruhy na něj navazují. Maximální délka je necelých deset kilometrů a maximální převýšení činí 132 metrů.
Zavedou vás přes Starý Rejvíz pod zříceninu středověkého hradu Kobrštejna,
k Černé Opavě, Bublavému prameni
i k výhledům na horské pásmo Orlíka.
(vj)
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www.sportbruntal.cz
www.penzionanezka.cz
www.priessnitz.cz

Zimní výlet s dětmi
na Vřesovou
studánku
Vřesová studánka na jižním úbočí
Červené hory na turistické trase
mezi Červenohorským sedlem a
Šerákem je ideálním cílem pro
zimní výlet s dětmi. Nebojte se ke
studánce vyrazit třeba i na běžkách.

Pohledy do kraje se odtud nikdy neomrzí: k severu se díváte na větrný Keprník,
bájemi opředený vrchol Vozky i na
nepřístupný Spálený vrch. Pod vámi hluboká jesenická údolí vinoucí se až
k Šumperku. Kouzlo Vřesové studánky
podtrhují pověsti i fakta. Podle starých
mýtů zde pod rukama myslivce ožil skolený jelen. Žerotínové, majitelé losinského a vízmberského panství pramen
v druhé polovině 17. století zastřešili.
Zároveň zde postavili první dřevěnou

kapličku. Vřesová studánka (1290 m. n.
m.) je od těch dob nejvýše položeným
poutním místem na celé Moravě i ve
Slezsku.
V roce 1802 přibyla u Vřesové studánky
také útulna pro poutníky, která fungovala i jako hostinec. Hostinský byl
zároveň správcem pramene, kostelníkem a pastevcem, který na zimu odcházel do údolí. Od roku 1933 na chatě fungoval celoroční provoz. Kostelík podlehl v květnu 1946 ničivému požáru, chata byla deﬁnitivně odstraněna v roce
1988.
Dnes se u kapličky nad pramenem, která byla vybudována v roce 1934, bohužel u teplých kamen nezahřejete ani
neobčerstvíte. Zimní výlet k ní i tak stojí
za to. Kaplička je velmi dobře dostupná
z Červenohorského sedla po červené
turistické trase, která je upravována rolbou. Proto patří mezi ideální cíle rodinných běžkařských výletů. Z Červenohorského sedla je vzdálena 3,8 kilometru příjemným terénem s převýšením
290 metrů.
(vj)

Školičky lyžování už nestačí.
Děti chtějí víc
Přijeli jste letos do Jeseníků pokořit svoji velkou výzvu v podobě zimní
dovolené s dětmi? Nebojte, zvládnete ji! Zdejší lyžařské areály se totiž
maximálně snaží dětské představy o radovánkách na sněhu uskutečňovat.

38

Zabruslete
si pod širým
nebem
K zimě patří radovánky na ledě.
Souhlasíte? Pokud Paní Zima
vládne přísnou rukou, můžete se
také u nás vydovádět na kluzištích
pod širým nebem. V Jeseníku,
Bruntále i Ostružné.

Celou zimu až do konce března si můžete zabruslit na venkovním, osvětleném
kluzišti za Sanatoriem Priessnitz
v jesenických lázních. Lázeňští během
sezóny na ledě pořádají různé akce, včet-

NÁŠ DALŠÍ TIP

ně diskoték a maškarních karnevalů
nebo školiček bruslení. Kluziště si rovněž můžete celé pronajmout jen pro
sebe. A nebojte, brusle vám i vašim
dětem půjčí.
Bruslení pro veřejnost v zimních měsících nabízí denně zimní stadion
v Bruntále. Taktéž na tamní ledové ploše, velkorysých rozměrů 30x60 metrů,
se můžete zúčastnit pravidelných skotačení s hudbou, maskami a soutěžemi.
V případě tuhých mrazů, které umožní
vytvořit z tenisového kurtu dokonalou
bruslařskou arénu, vzniká kluziště pod
širým nebem také v Ostružné u Penzionu Anežka.
(vj)

Kde si zasáňkovat nebo zabobovat?

Bobovou dráhu, o celkové délce 840 metrů a převýšením 59, 7 metru,
najdete ve Ski Aréně Vrbno ve Vrbně pod Pradědem. Samostatnou dráhu pro sáňky, boby
a pekáče všeho druhu mají také ve Ski Areálu Kopřivná v Malé Morávce.
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www.skiarealvrbno.cz, www.koprivna.cz

Mnozí z nás si začátky lyžařských škol
na našich sjezdovkách živě pamatují.
Dnes jsou služby lyžařských a snowboardových instruktorů běžnou součástí
nabídky většiny areálů. Standardní jsou
i speciální lyžařské školičky pro děti,
včetně pohyblivého pásu, herních prvků a třeba i vždy přítomného maskota.
Takové příjemné zázemí nabízí například SKIPARK Filipovice, Ski Areál
Kouty, Ski areál Lázeňský vrch
v Lipové-lázních, JONAS PARK
Ostružná, ale samozřejmě i sjezdovka
Malý Václavák na Pradědu.
Pak však existují areály, které nabízí ještě víc. Malým návštěvníkům víc zábavy,
rodičům snad i víc pohody. Jsou to
vskutku prorodinná centra. U nás
v Jeseníkách TOP 5 tvoří Ski areál
Kraličák, Ski Aréna Karlov a Ski
Areál Kopřivná, Ski Kunčice a sjezdovky na Ramzové.
V Hynčicích pod Sušinou děti ještě
zabaví pravidelnými animačními programy. Ve FUN parku Kraličák, je svezou na koních, a když budete úplně
v koncích, vaše ratolesti vám i pohlídají.
Ve Ski areálu Kraličák nechybí ani oblíbený snowtubing.

Populární atrakci z Alp, jízdu na Zibobu, zase slibují v Karlově pod
Pradědem. Pro malé i větší soutěživce
mají ve Ski Aréně Karlov každý víkend
připravenou slalomovou trať. Soutěží
se o dětské šampaňské, odznak a diplom ježka Káji. A pokud vaše ratolesti
už všechny zimní radovánky omrzí, těší
se na ně dětský koutek Kája, který je
umístěn v bezprostřední blízkosti 4sedačkové lanovky Karlovský Express.
V nedaleké Malé Morávce, ve Ski
Areálu Kopřivná, na malé milovníky
zimy také kromě lyžařské školičky čeká
Funpark a pravidelné animační programy, snowtubing a samostatná dráha pro
sáňky, boby a pekáče.
V Kunčicích mají pro děti vybudovaný
v areálu Hájovna Dětský ráj, kromě dětského snowparku jej tvoří venkovní dětské hřiště i hrací koutek v Centru služeb. V Kunčicích nabízí i dětské vyjížďky na koních v oplocené jízdárně.
Na Ramzové lyžařskou školičku doplňuje dětské hřiště a snowtubing
u Penzionu Haltmar.
(vj)
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www.horskelazne.cz
www.lazne-lipova.cz
www.priessnitz.cz

Dopřejte
si lázeňskou
péči
Návštěva lázní už dávno není jen
nutnou součástí léčby pacientů se
zdravotními problémy. Lázeňské
procedury patří mezi ideální
možnosti prevence nemocí
v každém věku. Proč tedy jejich
služeb nevyužít právě v Jeseníkách? Jesenické lázně patří k těm
nejlepším v republice.

Nejvýše položené lázně Česka (800 m
n. m.), Hor ské lázně K ar lova
Studánka, se s nedalekými Priessnitzovými léčebnými lázněmi pravidelně perou o prvenství v čistotě ovzduší u
nás. Kromě čerstvého horského vzduchu doporučujeme v těchto malebných
lázních bazénový komplex s příjemným
termálním bazénem, tepidáriem a ﬁnskou saunou nebo návštěvu solné
jeskyně.
Lázně v Jeseníku Vincenz Priessnitz
postavil na principu působení studené

Ohřejte se
v termálech
Odpočinek, možnost zábavy pro
malé i velké a ještě blahodárné
léčivé účinky vody – to je báječná
trojkombinace, kterou si nenechte
ujít v unikátním termálním parku ve
Velkých Losinách.

TERMÁLY LOSINY jako jediné v České republice nabízí relaxační a regenerační vodní svět s bazény napouštěnými
přírodní termální vodou. Už na přelomu 50. a 60. let minulého století vzniklo
v lázeňském parku vyhledávané venkovní koupaliště s termální sirnou
vodou, která je považována za nejkvalitnější toho složení v České republice.
Jejím nejvýznamnějším léčivým prvkem je hydrogensulﬁd pomáhající při
léčbě pohybových, neurologických
a kožních onemocnění.
Na místě původního bazénu stojí od

JESENÍKY Region

www.relaxkolstejn.cz
vody na lidský organismus. Ani v zimním období byste si proto neměli
nechat ujít tradiční Priessnitzovu pololázeň, která se chlubí certiﬁkátem kvality a tradice JESENÍKY originální pro®
dukt . Absolvovat můžete pololázeň
jednofázovou nebo dvoufázovou.
Podle slov odborníků podpoříte svůj
autonomní nervový systém, stimulujete
samoléčebné mechanismy svého těla
a výrazně zvýšíte celkovou odolnost
organizmu proti infekci a psychickému
stresu.
Ve Schrothových léčebných lázních
v Dolní Lipové už vyhlášené procedury
Priessnitzova konkurenta Schortha založené na přísných dietách doplněných
vysokým příjmem tekutin, především
v podobě vína, nezažijete. Na nohy vás
však jistě postaví dolnolipovská
Královská masáž nebo energetická
masáž hlavy. Rozhodně se také zrelaxujete v tamním příjemném a intimním
wellness s romantickým názvem Tilia
připomínajícím květ lípy, který mají lázně mimo jiné ve svém logu.
(vj)

roku 2015 moderní termální park.
K zimní relaxaci i zábavě je vám k dispozici relaxační termální bazén s průplavem do venkovního bazénu. Teplota
jeho vody se pohybuje mezi 32 až 34⁰C.
Relaxaci v něm umocňují perličková
sedátka a lehátka a hydromasážní trysky.
Především plavci využívají chladnější
bazén (30 - 32°C), v němž nechybí divoká řeka, jeskyně a chrliče vody. Velmi
atraktivní je pro návštěvníky kruhový
panoramatický bazén v patře s výhledem na vodní plochy pod ním. Rodiny
s dětmi ocení dětský bazén či vnitřní čtyřicetimetrový tobogán, který samozřejmě funguje celoročně. Prohřát organismus, bolavá záda, klouby a unavené svaly můžete v termálním bazénu, jehož
teplota vody dosahuje až 36 ⁰C.
Pro milovníky saunování jsou v TERMÁLECH LOSINY připraveny čtyři
druhy saun, ledová komora a tepidarium. Intenzivní prožitek slibují tamní
saunové ceremoniály. Nechybí ani
nabídka sportovních, energetických
a jávských masáží.
(vj)

Saunové rituály
v Branné patří
k nejlepším
Máte rádi saunování? Nebo naopak, nikdy jste pobyt v sauně
nezkusili? Zúčastněte se saunového ceremoniálu. Zkušeným saunérům zdravé pocení zpestří, nováčky
pro pravidelný pobyt v sauně
nadchne. Mezi nejlepší saunové
ceremoniály patří ty probíhající
v Relax Centru Kolštejn v Branné.

Saunové rituály si v poslední době získávají stále více nadšenců. Kromě pobytu v teple a pocení totiž nabízí ještě něco
navíc – jedinečný zážitek pro tělo, duši
i mysl! A jak vlastně ceremoniály probíhají? Saunový rituál vždy pro skupinu
saunujících vede profesionální saunér.
Záleží právě na něm, jak zajímavou
show spojenou s relaxem zažijete.

Zpravidla je také spojená s konkrétním
tématem, efektním vířením horkého
vzduchu ručníky či vějíři, poléváním
horkých kamenů aromatickou směsí,
ošetřováním pokožky peelingem nebo
různými - tělu prospěšnými produkty.
Mnohdy nechybí ani zvukové kulisy, světelné efekty a nakonec zdravé občerstvení. Po saunovém ceremoniálu
následuje náležitý odpočinek v relaxační zóně.
V Branné pořádají saunové ceremoniály každé úterý a sobotu od 18:30 do
20:30. Pro všechny návštěvníky
Vitálního světa je vždy v 18:30 připraven zdarma úvodní společný ceremoniál před prostorami saun. Během něj získáte velmi cenné informace o správném
způsobu saunování, otužování a relaxace. Následující ceremoniály probíhají
v 19:00, 19:30 a 20:00, přičemž hlavní
SauNový ceremoniál večera probíhá
pokaždé v 19:30.
(vj)
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www.termaly-losiny.cz
NÁŠ DALŠÍ TIP

Wellness Rychleby

Milá atmosféra Wellness Rychleby
v Javorníku, velikého tak akorát, a jeho výběr procedur nabízí příjemné
završení dne stráveného v zimní krajině Rychleb či Jeseníků.
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www.wellness-rychleby.cz
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www.czarnagora.pl

Nejlepší lyžování
v Polsku máme
za humny
Zatímco z Polska jezdí lyžaři do
Jeseníků doslova v houfech,
v opačném směru je provoz
minimální. Přitom polské lyžařské
areály ležící na hranicích s Českou
republikou prochází intenzivní
modernizací. Zářící hvězdou mezi
nimi je bezesporu Czarna Góra
Resort.

Dolnoslezská Czarna Góra leží jen tři
kilometry vzdušnou čarou od
Králického Sněžníku. Její devízou jsou
velmi dobré mikroklimatické podmínky, které společně s obřími investicemi a
postupně realizovanými vizemi zaručují
báječné podmínky i pro toho nejnáročnějšího (českého) lyžaře.
Přibližně deset let Poláci doslova „tvrdě
makají“ na tom, aby zdejším návštěvníkům nabídli aktivní (nejen)zimní dovolenou v alpském standardu. A daří
se jim!

Do Domu
Skowronki za
gastronomickým
zážitkem a lidovou
kulturou
Pro všechny milovníky dobré
kuchyně a lidové kultury mám tip
na výlet do Kladska, od nepaměti
patřícího k českému království.
V roce 1742, tj. po první prohrané
válce o Slezsko rakouské císařovny Marie Terezie s pruským králem
Friedrichem II., připadlo Kladsko
tehdejšímu Prusku, dnes je součástí Polska. Pamatujete na
Babičku Boženy Němcové?
Babiččin manžel Jiří padl právě
v těchto válkách. Navíc sem v té
době i z Čech proudila procesí do
vyhlášeného poutního místa, Varty.

ladek.pl
Areál Czarna Góra Resort se nachází na
severovýchodních svazích Czarne
Góry (1205 m n. m.) a Żmijowca (1153
m n. m.). Sjezdovky o celkové délce více
než deset kilometrů splní očekávání
začátečníků i fajnšmekrům. Najdete
zde mírné svahy pro výuku i ty pro dokonalou sportovní jízdu. Šest tras je delších než kilometr, z toho sjezdovka A je
dlouhá 1600 metrů, B FIS má 1680
metrů. B FIS dokonce nabízí lyžování
až do 22:30! Za lyžařskými zážitky vás
vyvezou tři sedačkové lanovky, včetně
nejrychlejší lanovky v Polsku, 6LuxTorpeda, šest vleků a čtyři vleky dětské.
V areálu nechybí ani lyžařské školy a další alternativní zábava na sněhu. Silnou
dávku adrenalinu slibuje bobová dráha
Černá zmije, která je se svými 950 metry
nejdelší v Polsku. Dovádět na ní můžete
také až do noci! Ti, co rádi s prkny na
nohách létají vzduchem, jistě ocení tzv.
FlyBag, obrovský nafukovací polštář
s rampami a měkkým přistáním.
Především nejmladší návštěvníci zbožňují zdejší snowtubbing, Mini Snow
Park a pravou sáňkařskou dráhu.
(vj)

Před téměř deseti lety mě výlet do
Polska zavedl do vesnice Radochów
u lázní Ląndek Zdrój. Ocitla jsem se
v agroturistickém hospodářství a rodinném penzionu Dom Skowronki, který
mě naprosto nadchl. Paní Renata
Czaplińska a její dcera Karina Fuglińska
zde s rodinami vytvořily ráj, o němž
jsem již nějakou dobu snila. Domácí
prostředí zrekonstruovaného starého
statku z roku 1823 s výminkem, všude
plno květin a starobylého zařízení,
obsluha v původních kladských krojích
a hlavně: na jídelníčku prostá jídla staré
slezské kuchyně z domácích produktů.
Ta chuť čerstvého švestkového koláče
mě pronásleduje dodnes spolu s chutí
bramboračky, úplně jiné, než té, kterou
jsem znala od babičky. V přízemí
výměnku naproti hlavnímu stavení v té
době vznikal malý skanzen tradičního
zařízení domácnosti – Izba Regionalna.
Okolí Radochówa nabízí navíc celou
řadu výletů. Za návštěvu stojí půvabné

Slavné
lázně z úpatí
Rychleb slaví
777 let
Lázně v příhraničním městečku
Lądek-Zdrój patří k nejstarším
v Evropě. I když leží na svazích
Zlatých hor (Rychlebské hory),
zlato není jejich opravdovým
bohatstvím. Jsou jím horké prameny nasycené radioaktivním plynem.

Když prý roku 1241 táhly hordy mongolských válečníků pod vedením prince
Bátúa střední Evropou, jejich ničivé síle
neušly ani termální koupele v LądekuZdróji. Zajímavá první písemná zmínka
o lázních, co říkáte? Právě v roce 2018
Lądek-Zdrój slaví neuvěřitelných 777
let své doložené existence.
Šest přírodních léčivých zdrojů termální vody a jeden hluboký, „umělý“ vrt s
unikátním chemickým složením a léčivými vlastnostmi jsou hlavními poklady
tamních lázní. Radonové prameny obohacené sulﬁdy a ﬂuoridy účinně pomáhají při léčbě onemocnění pohybového

aparátu, neurologických poruch a metabolických onemocnění, kožních onemocnění a kardiovaskulárních poruch.
Jejich ozdravnou sílu umocňuje samozřejmě nabídka moderní hydroterapie,
balneoterapie, fyzioterapie a rehabilitace.
Opravdovou architektonickou perlou je
lázeňská budova nad pramenem
Vojtěch. Byla postavena roku 1680 přímo nad horkým pramenem. Do dnešní
ohromující novobarokní podoby byla
přestavěna v roce 1880. Připomíná nám
barokní chrám, ve skutečnosti je stavba
inspirována tureckými lázněmi.
Velkorysá kopule, oblouky, centrální
mramorový bazén s termální vodou,
z něhož zrak upínáte přímo do 39metrové kopule, vás uvedou v naprostý
úžas.
Tři termální bazény, desítky procedur,
včetně unikátních pětadvaceti historických mramorových van, využívají léčivé
síly pramenů Vojtěch, sv. Jiří, Marie
Curie, Chrobry a Dąbrówka. Hloubka,
ze které se získává termální voda
Zdislav, je až 700 metrů, což při zdejší
nadmořské výšce znamená, že se nachází 232 metrů pod hladinou moře! Další
léčivé prameny můžete ochutnávat i při
procházce zimními lázněmi, vždyť i ty
jsou termální!
(vj)
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www.domskowronki.goscinnawies.pl
lázeňské městečko Ląndek Zdrój
(5 km), ani do města Kladsko to není příliš daleko (24 km) a prohlídka tamní pevnosti či kamenného středověkého mostu vás nadchne. Milovníkům turistiky či

lyžování doporučuji lyžařský areál či rozhlednu na Černé hoře (15 km).
Podívejte se sami, jak to v Domu
Skowronki vypadá dnes.
(tin)
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Státní zámek Velké Losiny

informační centra
ČESKO-POLSKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM KATOVNA

divadla, kina, muzea
a zámky

Palackého 176/12, Jeseník

Divadlo Petra Bezruče
28. října 880/16, Jeseník

tel.: 584 452 834
www.bela.cz
IC BRANNÁ
Branná 62

směnárny

tel.: 583 248 380
www.zamek-losiny.cz

AUTO – HOBBY, s. r. o.
Palackého 1016, Jeseník

tel.: 584 453 693
www.jesenik.org/ic
IC BĚLÁ POD PRADĚDEM
Adolfovice 41, Bělá pod Pradědem

Zámecká 268, Velké Losiny

tel.: 773 588 001
www.mkzjes.cz
Kino Pohoda Jeseník
Dittersdorfova 599/2, Jeseník

tel.: 773 588 002
www.mkzjes.cz
Kino Olympia Javorník

bazény

tel.: 584 412 356
www.auto-hobby.cz
JeseníkyTour

Krytý bazén v České Vsi

28. října 896/19, Jeseník

Jánského 534, Česká Ves

tel.: 732 277 135
www.jesenikytour.cz
Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

tel.: 584 428 186
www.krytybazen.jesenicko.com
Krytý bazén v Javorníku

recepce Priessnitz

Školní 72, Javorník

Priessnitzova 299/12, Jeseník

tel.: 584 440 622
www.mestojavornik.cz

tel.: 584 491 114
www.priessnitz.cz

tel.: 702 275 522
www.icbranna.cz
IC HANUŠOVICE

tel.: 584 440 276
www.kulturnidumjavornik.cz

Hlavní 137, Hanušovice

Lázeňský krytý bazén

Směnárna Jeseník – Hotel Praděd

Kino Zlaté Hory

Priessnitzova 914/47, Jeseník

Dukelská 178, Jeseník

Bezručova 142, Zlaté Hory

tel.: 584 491 201
www.priessnitz.cz

tel.: 584 401 309
www.smenarna.jesenik.com

tel.: 583 285 615
www.ichanusovice.cz
IC JAVORNÍK
Nádražní 160, Javorník

tel.: 584 440 688
www.kulturnidumjavornik.cz
IC KARLOVA STUDÁNKA
Karlova Studánka 445

tel.: 554 772 004
www.jeseniky-praded.cz
IC KOUTY
Kouty nad Desnou 30, Loučná nad Desnou

tel.: 585 283 282
www.kouty.cz
IC LIPOVÁ-LÁZNĚ
Lipová-lázně 476

tel.: 584 421 209
www.ic-lipova.cz
IC MIKULOVICE
Hlavní 214, Mikulovice

tel.: 584 429 381
www.mikulovice.cz
IC RAPOTÍN
Šumperská 530, Rapotín

tel.: 583 212 211
www.kkcrapotin.cz
IC RYCHLEBSKÉ STEZKY
Černá Voda 193

tel.: 607 061 445
www.rychlebskestezky.cz
IC STARÉ MĚSTO POD
SNĚŽNÍKEM
Nám. Osvobození 166, Staré Město

tel.: 583 239 134
www.staremesto.info
IC TANČÍRNA RAČÍ ÚDOLÍ
Račí údolí 118, Javorník

tel.: 583 034 125
www.tancirna.rychleby.cz
IC VELKÉ LOSINY

Nádražní 160, Javorník

tel.: 725 964 162
www.zlatehory.cz
Městské muzeum Javorník
Nádražní 160, Javorník

tel.: 584 440 276
www.kulturnidumjavornik.cz
Městské muzeum Zlaté Hory
Nám. Svobody 94, Zlaté Hory

tel.: 584 425 329
www.zlatehory.cz
Muzeum Bílá Voda
Bílá Voda u Javorníka 68

tel.: 725 142 241
www.muzeumbilavoda.cz
Muzeum hudebních nástrojů

Termály Velké Losiny
Komenského 235, Velké Losiny

tel.: 583 394 444
www.termaly-losiny.cz
Bazénový komplex Karlova Studánka
Karlova Studánka 6

tel.: 554 798 111
horskelazne.cz
Bazén hotelu Helios

Muzeum Johanna Schrotha

wellness
Holiday resort Losinka
U Koupaliště 532, Rapotín

tel.: 584 421 209
www.ic-lipova.cz
Muzeum kostek Lega

tel.: 775 710 735
www.losinka.cz

Priessnitzova 907/41, Jeseník

Rejvíz 1, Zlaté Hory

tel.: 777 869 777
www.priessnitz.cz
Muzeum pivovarnictví v Hanušovicích
Pivovarská 265, Hanušovice

tel.: 724 776 384
www.pivovarskemuzeum.cz
Muzeum Slezského Semmeringu
Lipová-lázně 191

tel.: 972 745 627
www.lipova-lazne.cz
Muzeum veteránů

půjčovna elektrokol, koloběžek, kolečkových lyží,
sněžnic, směnárna a prodejna lístků
28. října 896/19, Jeseník

tel.: 737 117 445
www.heliosjeseniky.cz

tel.: 777 254 542
www.expoziceh.cz
Lipová-lázně 476

JeseníkyTour
Jeseník

Lipová - lázně 25

Ostružná 66

Hotel Franz
tel.: 774 997 084
www.hotelfranz.cz/cz/lazne
Hotel Praděd Thamm***
Krnovská 197, Zlaté Hory

tel.: 584 453 724
www.hotelpraded.eu
Hotel Stará pošta
Filipovice 27, Bělá pod Pradědem

tel.: 606 150 150
www.hotel-staraposta.cz

ul. Jánského, Česká Ves

Hotýlek "U Pekina”

tel.: 737 310 155
www.veteranklub.cz
Muzeum Vincenze Priessnitze

tel.: 584 454 015
www.hotylekupekina.cz

Dolní Údolí 44, Zlaté Hory

Priessnitzovy láčebné lázně

tel.: 583 248 248
www.iclosiny.cz

Priessnitzova 175/37, Jeseník

tel.: 584 411 633
www.muzeum.jesenik.net

Priessnitzova 299, Jeseník

IC VIDNAVA

Ruční papírna a Muzeum papíru

Lázeňská 674, Velké Losiny

Radniční 84, Vidnava

tel.: 588 517 237
www.vidnava.cz

tel.: 584 491 111
www.priessnitz.cz

lyžařská škola, servis a půjčovna lyží

tel.: 584 414 051
www.proﬁski.cz
KILPI SNOW SCHOOL
lyžařská škola a půjčovna lyží

tel.: 737 777 990
www.kilpiski.cz
SUN SKI & BOARD SCHOOL
Branná, Ramzová, Příčná - Zlaté Hory,
Přemyslov, Dolní Morava
lyžařská škola a půjčovna lyží

tel.: 608 455 794
www.sunski.cz
Lyžařská škola KOUTY
Kouty nad Desnou
lyžařská škola, servis a půjčovna lyží

Zámecké náměstí 1, Jeseník

Termály Velké Losiny

tel.: 584 401 070
www.muzeum.jesenik.net
Zemědělský skanzen, veteran muzeum
a zoopark Rapotín

Komenského 235, Velké Losiny

U Jirsáka

U Lávky 34, Rapotín

Šumperská 128, Vikýřovice

tel.: 583 216 197

tel.: 608 887 165
penzionjirsak.cz

www.zemedelskyskanzen.svet-stranek.cz

tel.: 584 425 327
www.speleoterapie.cz

tel.: 583 394 444
www.termaly-losiny.cz

Státní zámek Jánský Vrch

Zámecký resort Sobotín

Priessnitzova 1349/24a, Jeseník

Zámek 60, Javorník

Sobotín 13, Sobotín

tel.: 584 491 470
www.priessnitz.cz

tel.: 584 440 286
www.janskyvrch.cz

tel.: 777 472 402
www.resortsobotin.cz

JESENÍKY Region

lyžařská škola a půjčovna lyží

tel.: 608 111 237
www.loap-ski.cz
Proﬁ Ski & Board School
Miroslav (Lipová-lázně), Filipovice
a Petříkov

tel.: 725 485 108
www.kouty.cz
Lyžařská škola SKI SCHOOL Karlov
Karlov pod Pradědem

tel.: 584 425 397
www.zlatehory.cz

LÁZEŇSKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM

tel.: 584 414 051
prodejna.sport2000online.cz
Loap-Ski&Board School
Červenohorské sedlo

Lázeňská 491, Zlaté Hory

IC ZLATÉ HORY

Josefské náměstí 1, Žulová

prodejna, půjčovna a servis kol a lyží
28. října 1360, Jeseník

Sanatorium EDEL

Bezručova 144, Zlaté Hory

584 437 151
www.knihovnazulova.webk.cz

tel.: 732 277 135
www.jesenikytour.cz
SPORT 2000
Jeseník

U papírny 9, Velké Losiny

tel.: 583 248 433
www.rucnipapirna.cz
Vlastivědné muzeum Jesenicka

IC ŽULOVÁ

lyžařské školy,
půjčovny a servisy

lyžařská škola

tel.: 722 379 644
www.skikarlov.cz
Lyžařská škola Kopřivná
Malá Morávka
lyžařská škola a půjčovna lyží

tel.: 775 191 974
www.koprivna.cz

jeseníky region card
Užijte si Jeseníky ještě více díky věrnostní kartě pro hosty hor pod
Pradědem.
Na JesenikyRegionCard.cz najdete
všechny slevy a dárky, které můžete
díky kartě čerpat, a to nejenom v průběhu svého pobytu, ale i po celý rok.
Karta je platná 365 dní od data jejího
vystavení.
Karta je pro všechny hosty vyjmenovaných ubytovacích zařízení
ZDARMA.
Čerpejte výhody na každém svém kroku po Jeseníkách. Poskytovatele
BONUSŮ poznáte podle samolepky
s logem karty. Úplný seznam aktuálních BONUSŮ je dostupný on-line na
webu:

výběr bonusů polsko
V letošním roce poprvé můžete uplatnit
kartu také u našich sousedů v Polsku.
Z mnoha BONUSů jsme vybrali tyto:
MUZEUM PLYNÁRENSTVÍ
ul. Pocztowa 6, Paczków

tel.: + 48 77 431 68 34
ź zvýhodněná vstupenka
KAVÁRNA „KAWKA”
ul. Wojska Polskiego 15-17, Paczków

tel.: + 48 79 150 34 25
ź sleva 10 % při nákupu občerstvení

v hodnotě nad 30 zł

MĚSTSKÝ BAZÉN PACZKOW
Jagiellońska, 48-370 Paczków

jesenikyregioncard.cz

vybrané bonusy
BĚLÁ V POHYBU

tel.: +48 77 435 13 61

ź 15% sleva na vstupné

(platí pro děti i dospělé)
ź 10% sleva pro doprovod
ź 10% sleva na vstup na lyžařský trenažér

ČERTOVY KAMENY
Úzká 144, 790 81 Česká Ves

Tel.: +420 584 428 183
www.certovykameny.cz
ź 20% sleva na 4 vybraná regionální jídla

(Pstruh na roštu, houbové rizoto, kynuté
borůvkové knedlíky, domácí čertovský
vdoleček)

COFFEE BAR NATURA JESENÍK
Dukelská 717/2, 790 01 Jeseník

Tel.: +420 775 102 970
www.facebook.com/naturabarjesenik
ź ke cappuccinu XL 1 espresso nebo

espresso lungo za 10 Kč
ź Při útratě nad 200 Kč dortík dle výběru

zdarma (pouze v sobotu a neděli)

KRYTÝ BAZÉN ČESKÁ VES
Jánského 534, 790 81 Česká Ves

Tel.: +420 584 428 186
www.krytybazen.jesenicko.com
ź 30% sleva na Krytý bazén Česká Ves – při

ubytování 2-4 nocí
ź 50% sleva na Krytý bazén Česká Ves – při
ubytování nad 5 nocí

RESTAURACE A BOWLING
JAVORNÍK
Míru 526, 790 70 Javorník

Tel.: +420 584 453 569
www.bowling-javornik.cz
ź 3 + 1 pizza zdarma
ź 30% sleva na bowling (pondělí – pátek

do 18:00)

Ramzová 336, 788 25 Ostružná

Tel.: +420 603 485 619
www.haltmar.cz

SPORT 2000
Tel.: +420 584 414 051
www.sport2000online.cz
ź 20% sleva na půjčovnu
ź 20% sleva na servis lyží
ź 30% sleva na půjčovnu (pro ubytované

hosty ve Slezském domě)
ź 30% sleva na servis lyží (pro ubytované
hosty ve Slezském domě)
ź 15% sleva na nákup zboží (platí i pro zlevněné)

HOTEL HELIOS
Tel.: +420 775 775 942
www.heliosjeseniky.cz
centra (bazén, 2xwhirlpool, platí od 10:00
do 15:30 - nutná rezervace na tel.
+420 737 117 445)
ź 10% sleva na 60 min vstup do wellness
centra (platí v časech 10:00 - 15:30 - nutná rezervace na tel. +420 737 117 445)
ź 10% sleva na masáže dle hotelové nabídky Toč - nutná předchozí rezervace
na tel. +420 733 539 377)

RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY
U Papírny 9, 788 15 Velké Losiny

Priessnitzova 299, 790 01 Jeseník

Tel.: +420 584 491 111
www.priessnitz.cz
ź ZDARMA vstup na veřejné bruslení pro
ź
ź
ź
ź

dítě v doprovodu dospělé osoby
20% sleva na privátní vířivku
20% sleva na saunu
20% sleva na tradiční procedury
Vincenze Priessnitze
10% sleva na pobyty zarezervované přes
portal laznecr.cz

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ
LOSINY
Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny

Tel.: +420 538 248 433
www.rucnipapirna.cz

Tel.: +420 583 394 111
www.lazne-losiny.cz

ź 50% sleva na I. prohlídkový okruh Ruční

ź 20 % sleva na vstupné pro druhou osobu

ź

ź
ź

ź

papírny Velké Losiny (pro ubytované ve
Ville Žerotín)
20 % sleva na nákup v reprezentativní prodejně Ruční Papírny Velké Losiny (pro
ubytované ve Ville Žerotín)
Dárek zdarma 1ks ručního papíru k
rodinné vstupence
Při zakoupení rodinné vstupenky 50% sleva na čerpání papíru (Pouze při zakoupení rodinné vstupenky a čerpání slevy
musí uplatnit v jeden den)
10% sleva při nákupu nad 1 000 Kč

Tel.: +420 602 670 708

boardového vybavení
ź 30% sleva na půjčení lyžařského/snowboardového vybavení (pro ubytované ve
Slezském domě)

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ
LÁZNĚ

VILLA ŽEROTÍN PENZION BED
& BREAKFAST VELKÉ LOSINY
Rudé armády 333, 788 15 Velké Losiny

tel.: +420 603 559 867
www.villa-zerotin.cz
PENZION POD ŠERÁKEM
Ostružná 151, 788 25

tel.: +420 602 670 708
www.penzionpodesrakem.jeseniky.com

PENZION U PETRA
Lipovská 115/328, 790 01 Jeseník

tel.: +420 604 587 818
www.upetra.cz

ź 15% sleva na 120 min. vstup do wellness

ź 40% sleva na vstupné

ź 15% sleva na výuku
ź 15% sleva na půjčení lyžařského /snow-

tel.: +420 775 775 942
www.heliosjeseniky.cz

Lipová-lázně 25, 790 61 Lipová-lázně

PENZION POD ŠERÁKEM

Tel.: +420 584 414 051
www.proﬁski.cz

Lipová-lázně 25, 790 61 Lipová-lázně

28. října 1360/42, 790 01 Jeseník

Tel.: +420 777 869 777
www.muzeumlega.cz/muzuemjesenik

28. října 1360/42, 790 01 Jeseník

HOTEL HELIOS

peným

MUZEUM LEGA

PROFI SKI & BOARD SCHOOL

vybraní ubytovatelé

ź 1 jízda snowtubingu zdarma k 10ti zakou-

ź 15% sleva na bowling (sobota – neděle)

Priessnitzova 907/40, 790 01 Jeseník

ź sleva 10 % na vstup do bazénu
a další...

SNOWTUBING RAMZOVÁ

Adolfovice 41, 790 01 Bělá pod Pradědem

tel.: +420 588 884 642
www.belavpohybu.cz
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Ostružná 151, 788 25

www.penzionpodesrakem.jeseniky.com
ź 20% sleva na relaxační masáž (pouze pro
ubytované)
ź 10% sleva na relaxační masáž (nutno předem objednat na tel.:
+420 602 670 708)
ź Při koupi zákusku káva ZDARMA (pouze
pro ubytované)
ź 5 - 10% sleva na příští pobyt (5 a více
nocí)

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ
LÁZNĚ
Priessnitzova 299, 790 01 Jeseník

tel.: +420 584 491 111
www.priessnitz.cz

do Therme parku
ź 15 % sleva na bazény v hotelu Eliška

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
VELKÉ LOSINY
Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny

tel.: +420 583 394 111
www.lazne-losiny.cz
SKI AREÁL ČERVENOHORSKÉ
SEDLO
Kouty nad Desnou 72, 788 11 Loučná nad Desnou

Tel.: +420 603 228 597
www.cervenohorskesedlo.eu
ź 10% sleva na skipasy (platí od 25. 12. 2017

– 18. 3. 2018)

Další BONUSY naleznete na
www.jesenikyregioncard.cz

HOTEL ČERVENOHORSKÉ SEDLO
Kouty nad Desnou 80, 788 11 Loučná nad Desnou

tel.: +420 602 819 919
www.hotelchs.eu
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snowkiting rýžoviště u bruntálu
sněžná kola na jesenicku
jízda rolbou - ski kraličák
nejmodernější lanovka - karlov
ledopády na vysokém vodopádu
kam na sněžnice
výrobce holí - birki
pradědovo dětské muzeum - bludov
s dětmi na běžkách - rejvíz
s dětmi na běžkách - vřesová studánka
kam v jeseníkách na brusle
animační programy na sněhu
bobová dráha - vrbno pod pradědem
lázně na jesenicku
saunové rituály - branná
thermály losiny
wellness rychleby - javorník
Czarna Góra Resort - polsko
Lądek-Zdrój - polsko
Dom Skowronki - polsko
na vydání těchto
novin se finančně
podílí mikroregion
jesenicko
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Prudnik

PL
bělá v pohybu - zábavní centrum
Chateau Goldenstein - branná
sbírka vyřezávaných židlí - rejvíz
muzeum jeseník - po stopách čarodějnic
Vlastivědné muzeum Šumperk
Zámek v Bruntále
Muzea silnic ve Vikýřovicích
Expozice hudebních nástrojů - ostružná
Ruční papírna Velké Losiny
pravoslavný kostelík - lipová-lázně
šperky z ludvíkova
pivovary na jesenicku
pramen panny marie - horní domašov
bylinné likéry z maršíkova
švýcárna pod pradědem
petrovy kameny
opevnění na jesenicku
Andělská louka - Rejchartice
Obří ledová homole - Karlova studánka
chata paprsek
lesní bar - lipová-lázně
Na běžkách kolem nádrže Dlouhé Stráně
největší večerní lyžování v Karlově
lyžařský areál praděd
naučte se běžkovat - paprsek
lyžařský areál kouty nad desnou

Głuchołazy

Nysa
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