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POZITIVNÍ ZPRÁVY Z JESENICKA

ČTVRTLETNÍK 01-03/2020

Dotáhne to Láďa Rozenský na michelina?
Jak moc plné je Jesenicko pozitiv?
V čem je positivJE zapojeno?
Kdo nás podporuje?



EDITORIAL
Oproti premiérovému číslu, co vyšlo jako ročenka, 
zvedám pro rok 2020 laťku o dost výš, chci vydat 
magazín positivJE MAG celkem 4x. Vždyť za 3 měsíce 
zveřejním na 90 článků, a k tomu další pozitivní 
aktivity, s obsahem newsletteru problém nebude.
Zvu vás do druhého čísla digitálního časopisu, který 
přináší koncentrát těch nejdůležitějších příspěvků na 
webu a FB profilu positivJE. Kromě toho, jaké 
osobnosti jsem představil, se dočtete taky o tom, co 
mě v prvním kvartále, kromě koronaviru, zaměstnalo 
nejvíce. Všechno mě bavilo.
Pořád se nemůžu nabažit přednášek v osmých třídách 
základních škol s cyklem ‘Kariérové poradenství‘, ty 
děcka jsou super. Teď jedeme online, funguje to.
Od Nového roku, a to je taky bomba, jsem součástí 
týmu Inovačního centra Olomouckého kraje, což je 
sdružení mající ambici podpořit na Jesenicku inovace a 
podnikavost. Moc rád u toho jsem.
Přičtu-li k tomu skoro 4000 fanoušků a přes 9000 
čtenářů webu každý měsíc, mám se úplně skvěle.
Napište mi na positivje@positivje.cz, jak se máte vy.

Kamil Kavka

POZITIVNÍ
JESENICKO

LIDÉ
To mrzí nejvíc, v seznamu zajímavých Jeseníčáků či úspěšných přistěhovalců na Jesenicko je tolik 
jmen, že by se dalo možná i 5x týdně vydat článek o někom z nich. Jenže, problém je čas – jejich a 
náš. A tak zůstáváme vnitřně spokojení alespoň z toho, že jich je zkrátka tolik. Tenhle okres 
potřebuje kvalitní lidi, aby ho dovedli do ještě lepší budoucnosti. A že to tu není špatné už teď.

Tomáš JAVŮREK
Velký sportovec (bežkař, běžec, horolezec) má 
jesenický gympl, teď maká ve švýcarském 
CERNu jako IT vědec-programátor. Jeseník má v 
srdci, ale na návrat to momentálně nevypadá.

(positivJE 10.1.2020)

Eva DRTILOVÁ
Odvážná holka ze Zvole, která 

vystudovala jesenickou hotelovku. 
Jeseník stále řeší. Teď ale řeší třeba 

výrobu a prodej přírodních brček, 
které doma vyrábí ze slámy 

vlastnoručně vypěstovaného obilí. 
A miluje kávu, jejímž studiem se 

zabývá.
(positivJE 13.1.2020)

mailto:positivje@positivje.cz
https://www.positivje.cz/l/jesenicka-stopa-tomase-javurka-ve-svycarskem-cernu/
https://www.positivje.cz/l/eva-drtilova-bojuje-zazito/


Petra JOANIDU
100% lokální příběh holky, která za 

sebou s čepicemi Doke má víc než lokální 
úspěch. Po Česku hodlá prorazit i v 

zahraničí. Byznys, co začal na mateřské 
dovolené je solidně rozjetý.

(positivJE 6.3.2020)

Radim HÉDL
Botanik a vědecký pracovník 
pracuje v brněnském 
Botanickém ústavu AV ČR. Mj. 
řeší kůrovce, do Jeseníku jezdí 
max. na víkendy.

(positivJE 31.3.2020)

Ladislav ROZENSKÝ
Láďa má jednoduchou strategii, jezdí na 

stáže do michelinských restaurací, aby 
jednou mohl mít něco svého velkého, 

třeba michelinského, byť to není hlavní 
meta. Cíl je být špičkovým kuchařem.

(positivJE 18.3.2020)

Lenka PADELOVÁ MARCINOVÁ
Dětství prožila v České Vsi, jenže už 5 let 
žije v USA. Kdo chce vědět, jak se žije 
čtyřčlenné rodině v Americe, přečte si 
Lenčin report – velké auto, jiné školství, 
absence chodníků, rodinná logistika…

(positivJE 10.2.2020) Kamil PRÁŠIL
Do USA odletěl jako dobrovolník na olympiádu a už 
se nevrátil. Ameriku poznává hlavně z kabiny tiráku, 

který řídí. Návrat do Jeseníku? Na důchod snad.
(positivJE 7.1.2020)

https://www.positivje.cz/l/cesta-doke-z-obyvaku-na-tisice-hlav/
https://www.positivje.cz/l/jesenicky-botanik-vedec-radim-hedl/
https://www.positivje.cz/l/kuchar-ladislav-rozensky-co-se-uci-u-michelina/
https://www.positivje.cz/l/silna-zena-lenka-marcinova-ridi-v-usa-velke-auto-i-rodinu/
https://www.positivje.cz/l/kamil-prasil-ridic-ten-tvrdej-chleba-ma/


BYZNYS
Privátnímu sektoru věnujeme velikou pozornost, protože je to to, co pohání zdejší ekonomiku. 
První kvartál ukázal, že je tu mnoho šikovných podnikatelů a úspěšných firem, a že když se tomu 
jde naproti, on se ten výsledek vždycky nakonec dostaví. Přejeme si, aby se klíčovým slovem pro 
byznys na Jesenicku stalo slovo ‘inovace‘, ty jsou totiž klíčem k budoucnosti. 

PRIESSNITZOVY LÁZNĚ
Jesenické lázně se pro rok 2020 mohou pyšnit 
titulem Czech Superbrand, což je zvláště 
cenné, jde totiž o ocenění vzešlé z hlasování 
spokojených klientů lázní.

(positivJE 15.1.2020)
LA_ALMARA

Anna s Veronikou v Jeseníku rozjely tak 
trochu jiný second hand. Uvnitř to vypadá 

spíše jako v butiku, eko rozměr tomu dodává 
prodej bezobalové drogerie.

(positivJE 24.2.2020)

FENIX A SCHROTHOVY LÁZNĚ
A ještě jednou ceny. Mezi ‘Českých 100 
Nejlepších‘ pronikl už vcelku tradičně 
jesenický Fenix, nově také restartované 
Schrothovy léčebné lázně.

(positivJE 3.2.2020)

JESENÍKY – ORIGINÁLNÍ PRODUKT
Na Jesenicku je několik regionálních výrobců 

držících certifikát ‘Jeseníky – originální produkt‘, 
např. Xocolatl, Pišlik, Jesenická bylinná, kozí sýry 

od Komínků, Zlatohorský med…
(positivJE 14.3.2020)

GASTRO MACH
Synonymum inovace, to je koncept 
‘Bezkuchyně.cz‘, za nímž stojí Gastro Mach, 
přední realizátor velkých kuchyní v hotelech a 
jídelnách v Česku. Díky nim je Jeseník na 
mapě gastro průmyslu.

(positivJE 20.3.2020)

https://www.positivje.cz/l/priessnitz-je-superbrand-2020/
https://www.positivje.cz/l/la-almara-neni-obycejny-second-hand/
https://www.positivje.cz/l/ocenene-firmy-z-jesenicka/
https://www.positivje.cz/l/ziskejte-certifikat-jeseniky-originalni-produkt/
https://www.positivje.cz/l/jak-plni-definici-slova-inovace-v-gastro-mach/


JESENÍK
To Jeseník právě 

prostavuje přes 21 
milionů za totální 

rekonstrukci Tyršovy 
ulice od vlakového 
nádraží až k mostu 
nedaleko náměstí.

(positivJE 21.3.2020) 

MIKULOVICE
Zastupitelstvo naplánovalo pro 2020 vyrovnaný 
rozpočet. Z investic půjde o opravu dvou mostů a 
chodník do Širokého Brodu.

(positivJE 24.1.2020)

OBCE
Pro dobrý život v okrese Jeseník je velmi důležité, jak fungují samotné obce a města. Soudě podle 
toho, o čem na positivJE píšeme, je dobrých zpráv z úřadů opravdu dost. To vypadá, že v 
zastupitelstvech obcí a měst už převažuji lidé, jimž opravdu záleží na budoucnosti regionu.

JESENÍK
Česká televize natáčela se spolkem 

Sudetikus. Primárně Restaurant Day, ale 
taky náplavku, letní divadlo, ranní klub…

(positivJE 21.3.2020)

ČESKÁ VES
Obec redesignovala svůj zpravodaj a celá 
redakce včetně externistů prošla malým 
mediálním školením jak psát.

(positivJE 4.2.2020)

OKRES
Je mnoho událostí, které mají dopad na celý okres nebo minimálně jeho část. Redakce positivJE
sleduje to zásadní, co přispívá k rozvoji a růstu okresu Jeseník a může jít o krajské záležitosti, ale 
třeba také kooperaci několika okresních subjektů. Lepší místo pro život, to je oč tu běží.

VODOVODY A KANALIZACE
Voda se stává surovinou číslo 1 a jesenickému 
VaKu se podařilo snížit celkový únik pitné vody z 
vodovodní sítě na 9,7 %, což je mimořádně nízké 
číslo.

(positivJE 25.3.2020)

JESENÍK
Sledujeme, jak se každoročně vyvíjí 

porodnost, v roce 2019 to bylo 282 nových 
patriotů, z toho 145 holčiček a 137 chlapečků.
(positivJE 6.1.2020)

https://www.positivje.cz/l/komplexni-revitalizace-tyrsovy-ulice/
https://www.positivje.cz/l/mikulovice-naplanovaly-na-2020-vyrovnany-rozpocet/
https://www.positivje.cz/l/jesenik-zije/
https://www.positivje.cz/l/ceska-ves-vylepsuje-zpravodajstvi/
https://www.positivje.cz/l/jesenicti-vodohospodari-snizuji-unik-vody/
https://www.positivje.cz/l/a282-novych-patriotu/


OKRES
Na Olympiádě dětí a mládeže vybojovali pro 
Olomoucký kraj 4 medaile běžkaři Fenix Ski 
Teamu Bára Macurová a Tomáš Cenek.

(positivJE 22.2.2020)

positivJE MOTIVATOR
Koronavirus nám zkřížil plány, a tak jsme v prvním čtvrtletí 
zvládli jenom dvě přednášky v rámci středoškolského offline
seriálu positivJE MOTIVATOR.
Za studenty přišel majitel strojírenské firmy WTC Písečná pan 
Josef Ťulpík a gastronomickým světem ošlehaný kuchař Honza 
Knedla, co je zpět v České republice. 
Záznamy všech přednášek najdete na positivJE TV.

RYCHLEBSKÉ STEZKY
Pavel Horník chce postavit nový trail, 

koronavir je proti, Rychlebské stezky ale 
podržela komunita – na Hithitu RS 

věnovala přes 1,2 milionu korun. Bomba! 
(positivJE 29.3.2020)

OKRES
Na každoroční slavnosti sportovců jsme vyhlásili 
positivJE SPORTOVCE JESENICKA. Premiérový 
titul si odnesl hráč Slavie Praha Petr Ševčík.

(positivJE 27.2.2020)

OKRES
Byl spuštěn web www.vzdelavanijesenicko.cz, na 
němž najdete ucelené informace o mateřských, 
základních a středních školách. Vše přehledně a 

na jednom místě. Pro rodiče dobré řešení.
(positivJE 23.2.2020)

https://www.positivje.cz/l/kraj-a-sportovci-jesenicka/
https://www.positivje.cz/positivje-tv/
https://www.positivje.cz/l/sila-komunity-rychlebskych-stezek-lame-rekordy/
https://www.positivje.cz/l/mame-sportovce-okresu-jesenik-pro-rok-2019/
https://vzdelavanijesenicko.cz/
https://www.positivje.cz/l/vzdelavani-na-jesenicku-na-jednom-miste/


INOVAČNÍ CENTRUM OLOMOUCKÉHO KRAJE
Platforma positivJE si velmi považuje důvěry, které se jí dostalo od Inovačního centra 
Olomouckého kraje (ICOK), a sice pomáhat realizovat jeho aktivity na Jesenicku. Protože tenhle 
ICOK dostal od svých zřizovatelů, Olomouckého kraje a Univerzity Palackého, do vínku důležité 
poslání – podporovat inovace a podnikavost v regionu. Představte si pod tím vše, co může 
zvednout výkonnost okresu Jeseník, de facto v jakémkoli směru. V prvé řadě jsou to podnikatelé. 
Inovační centrum chce asistovat při testování nových produktů, zavádění moderních služeb, 
vylepšování firemních procesů…, pro což ICOK má spolupracující partnery (např. univerzitu a její 
vědeckotechnický park), na což dovede zajistit odborníky (databáze expertů), a k čemuž má i 
určitý rozpočet. Pro rozjezd zcela nových podnikatelských záměrů a podporu podnikavosti na 
Jesenicku poslouží třeba startupové vouchery anebo workshopy, semináře a konference, jež už 
nyní připravujeme. Počítá se zde také se zřízením inovačního HUBu, takže inkubace nových 
podnikatelů zajištěna.

Inovační centrum Olomouckého kraje ale má ambici pomáhat s inovacemi i zdejším středním a 
základním školám a klidně i městům a obcím, když se objeví vhodné příležitosti. Třeba právě 
školství nyní prokazuje solidní flexibilitu a ukazuje, že si s inovativním přístupem ví rady asi víc, 
než by od něj většina z nás ještě před měsícem čekala ;-) ICOK to sleduje a rád se zástupci škol 
najde způsoby pro expanzi moderních přístupů ke vzdělávání. Ostatně také proto, že kvalita 
absolventů jesenických škol spoluurčuje budoucnost tohoto regionu.
Cítíme, že Inovační centrum Olomouckého kraje má o Jesenicko zájem a positivJE se těší na 
spolupráci.

IT KOMUNITA
Čtvrtek 6. února 2020 se doufáme zapíše jako den, kdy byl položen základní kámen ke vzniku 
opravdového IT ekosystému na Jesenicku. positivJE dává dohromady lidi, kteří na Jesenicku i 
mimo něj pracují v oboru IT, aby pomohli moderním technologiím prosadit se ve zdejších 
fabrikách, v moderním vzdělávání, progresivním zdravotnictví… Chceme tomu pomoci, protože v 
IT sektoru podle nás vězí solidní perspektiva pro mladé, kteří se v rodném kraji až tolik nevidí. 

https://www.inovaceok.cz/


ČESKÁ VES JESENÍK

KDO NÁS PODPORUJE
Aktivit je hodně a my bychom je nemohli všechny realizovat, kdybychom k nim neměly partnery a 
podporovatele, kteří se rekrutují jednak z řad soukromého sektoru, ale podporu cítíme i z 
některých měst a obcí. Za to jsme vděční. A pokud vám dává smysl to, co positivJE na Jesenicku 
dělá, moc rádi si o vašem případném zapojení popovídáme, ozvěte se.

PARTNEŘI

PODPOROVATELÉ

Písečná

JAK JSME VELCÍ
Začínali jsme 1. ledna 2018 s facebookovým profilem positivJE. Dneska jsme na sociálních sítích 
kromě Facebooku také na Instagramu a Youtube. Hlavní obsahovou pozornost upínáme k webu. 
Pozitivní informace šíříme i prostřednictvím výše zmíněných offline aktivit – přednášky, kariérové 
poradenství a jedenkrát ročně také na konferenci. positivJE FESTIVAL 2020 plánujeme na podzim.

3.900+ fanoušků na Facebooku máme

118.000 uživatelů Facebooku oslovíme každý měsíc

14.200 přečtení mají každý měsíc naše příspěvky na Facebooku

9.400 unikátních návštěvníku měsíčně má náš web

650+ fanoušků na Instagramu máme

https://www.facebook.com/positivje
https://www.instagram.com/positivje/
https://www.youtube.com/channel/UC6yQm_1tIownbtqCfFCr4LA/videos?view_as=subscriber
https://www.positivje.cz/

