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POZITIVNÍ ZPRÁVY Z JESENICKA

ROČENKA 2019

O čem jsme psali?
Co jsme v roce 2019 dělali?
Jak jsme narostli?
Kdo nás podporuje?
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EDITORIAL
Omlouvám se za to samolibé foto na titulce, přišlo mi 
ale fér ukázat, kdo je to positivJE ;-)
Právě před sebou máte historicky první elektronický 
magazín positivJE, který letos vychází jako „ročenka“ s 
ambicí vyjít ve 2020 alespoň 2x.
Možná už jste existenci platformy positivJE
zaznamenali, možná dokonce positivJE sledujete na 
webu či sociálních sítích. A kdyby ne, snad vás potěší 
několikastránkový výtah toho nejdůležitějšího, co se 
s/v positivJE v roce 2019 událo.
Pro ty z vás, pro které je tohle premiérový kontakt se 
značkou positivJE jen připomenutí mojí motivace, 
proč tohle všechno dělám. Není mi jedno, jak bude 
Jesenicko vypadat třeba v roce 2050, a proto denně 
přináším pozitivní zprávy o zajímavých lidech a 
úspěšných firmách okresu Jeseník, prezentuji to 
dobré, co pro lepší Jesenicko dělají obce a města, 
pořádám přednášky s úspěšnými Jeseníčáky, organizuji 
konferenci, mluvím s mladými…
Za váš čas předem děkuji a klidně mi napište na 
positivJE@positivJE.cz, co si o mých snahách myslíte.

Kamil Kavka

POZITIVNÍ
JESENICKO

LIDÉ
Rozhodně nejraději píšeme o zajímavých lidech, kteří mají k Jesenicku nějaký vztah. Buď se tady 
narodili anebo se sem přistěhovali a mají za sebou něco mimořádného – sportovní či uměleckou 
kariéru, pronikavý profesní úspěch, vlastní firmu či projekt…, zkrátka se mohou stát inspirací 
hodnou následování.

Roman PLACZEK
Rodák z Jeseníku, který už mnoho let žije v USA, 
kde šéfuje hudebnímu festivalu J.S.Bacha, 
koncertuje se svojí partnerkou, vyučuje hru na 
violoncello a píše české titulky k hollywoodským 
filmům a americkým seriálům.

Jiří HORČIČKA
Kluk pocházející z Adolfovic, tč. řídící 

několik set zaměstnanců jako 
stavbyvedoucí Metrostavu v Norsku, kde 
staví mosty a tunely. Vedle toho zde má 

malý startup na výrobu designových 

lahví na vodu značky Drinkit.

mailto:positivJE@positivJE.cz
https://www.drinkit.cz/


Tereza KLEMENTOVÁ
Tahle slečna z Adolfovic po studiu 

chemie z Brna řídí expanzi startupu 
MateLab, který spoluzaložila. Ten chce 

prostřednictvím domácí laboratoře 
zpopularizovat chemii mezi dětmi.

Petr KUBĚNKA
Domašovská hvězda české 
pokerové scény si touhle hrou 
dokázala přijít už nejméně na 
3 miliony korun. Pálí mu to.

Eliška KUBINOVÁ
Se svými 385 vyhranými dostihy je Eliška 
historicky nejúspěšnější žokejkou České 

republiky, ačkoli všechny závody zaběhla 
na dráhách v USA, kde trvale žije.

Pavel HORNÍK
Otec zakladatel Rychlebských stezek 
vybudoval v našem kraji něco, co snese 
absolutní srovnání se světem. Úžasným 
způsobem dostal Jesenicko na mapu 
bikerů minimálně z celé Evropy.

Martin HLOCH
Z Lipové až na Ibizu, do Dubaje a na 

Miami zavedl šoubyznys Martina coby 
zakladatele společnosti Epic Production.

https://www.matelab.cz/
http://www.rychlebskestezky.cz/cs/
http://epicproduction.us/


Štěpán KOZUB
Velká herecká hvězda roste z kluka, který 
strávil dětství v Javorníku. Nyní působí v 

ostravském divadle, natáčí TV seriály i 
velkofilm a zůstává skromný a pokorný.

Romana LABOUNKOVÁ
Mistryně světa ve fourcrossu a 
čerstvá Královna cyklistiky 
2019 je vzorem a inspirací pro 
mnoho zdejších dětí.

Ondřej KNEDLA
Bývalý učitel angličtiny, který vyrazil ve 
stopách mladšího bratra a v nové profesi 
kuchaře se dostal v Anglii až do michelinské 
restaurace.

Helena SCHROMMOVÁ
Zraněními zkoušená jesenická sjezdařka 

nevzdává boj o světový pohár, ale taky 
maká na tom, aby byla úspěšná po 

skončení sportovní kariéry.



Ondra KAMENÍK
Jesenický matematik za sebou má 

kariéru v České národní bance a 
Mezinárodním měnovém fondu, 
dnes z Jeseníku řídí poradenskou 

firmu OGResearch a podporuje zdejší 
talenty ze sociálně slabších poměrů.

Thea KRATOCHVÍLOVÁ
Začala na ZŠ v Lipové, na Open 
Gate odmaturovala, mj. získala 
plný počet bodů na 
mezinárodní maturitě a teď se 
na Cambridge chystá na 
světovou kariéru ve financích.

Ester NAGYOVÁ
Ze Zlatých Hor do Prahy, ale přes Olomouc, 
Brno, Londýn a vždy jí dělal společnost 
marketing. Tím se dnes zabývá v Nadaci Karla 
Janečka, chodí po českých horách a točí o 
tom reportáže, celkově dost cestuje… a 
miluje Zlatohorsko.

Petr BUBÍK
Nová akvizice Jeseníku, navrátilec z 

Kanady se v Česku chystá uplatnit svoje 
letité zkušenosti v čisté energetice, v 

roce 2020 posílí Fenix.



BYZNYS
V okrese Jeseník působí mnoho malých a středních firem, máme zde i několik opravdu velkých 
zaměstnavatelů a nedílnou součástí zdejšího ekonomického prostřední jsou i drobní živnostníci. 
Na positivJE se nejčastěji dostávají ti, kteří v něčem vyčnívají, jsou v něčem jedineční a převyšují 
své konkurenty.

WOOX
Maloobchod na Jesenicku nejlíp umí oděvní 
značka WooX jejíž samozvaný mluvčí Richard 
se se svojí komunikací se zákazníky jednou 
dostane do učebnic marketingu.

PLASTKON
Chytrý květináč Cobble a boby Stratos z 

mikulovického Plastkonu sbírají četná 
ocenění za design a dostávají se na pulty 

prodejen po celém světě.

FENIX
Rodinná firma Svozilových chystá svoji 
prezentaci v rámci světové výstavy EXPO 
2020 v daleké Dubaji. Fenix tam bude 
reklamou na ČR i na Jesenicko.

PIŠLIK
Úspěch Vaška Kvapila se světem dřevěných hraček 

značky Pišlik nabývá na velikosti. Stále více dětí 
nachází zalíbení v těchto hračkách s příběhem.

EUROHARD
Projektování, výroba a stavba ocelových hal v 
podání Eurohardu nejen po celé ČR je 
takovou kronikou soukromého podnikání na 
Jesenicku od Sametové revoluce až po 
současnost.

https://www.woox.cz/
https://www.facebook.com/plastkon/photos/a.372173586269095/1169702339849545/?type=1&theater
https://www.gizmoriders.com/cz-cs/stratos
https://www.fenixgroup.cz/cs
https://pislik.cz/
https://www.eurohard.cz/


STUDIO 4
Už 25 let slaví ve Zlatých Horách a Jeseníku 
tiskařské Studio 4, původně firma vyrostlá na 
tisku reklamních poutačů. Dnes vše od 
billboardu po zápisníky, práci to dává skoro 
třem desítkám lidí.

HOLBA
O hanušovickém pivovaru jsme psali vícekrát. 
Třeba kvůli medailím a oceněním, třeba kvůli 

narozeninám Šeráka (35 let), taky kvůli 
vánočnímu speciálu…

FENIX a PLASTKON
Česká verze Forbesu zveřejnila žebříček top 
130 českých rodinných firem, v nichž 
zabodovali Fenix (49. místo) a Plastkon (112.).

REZIDENCE U JEZERA
Výkladní skříň zdejšího cestovního ruchu je resort

v bývalé pískovně v Písečné, tedy špičkové 
ubytování, fantastické prostředí a kvalitní 

gastronomie.

COWORKJES
Už i Jeseník má svoje coworkingové kanceláře 

(Alkron) a stojí za nimi 3 ajťáci Martin 
Mikulec, Patrik Pompe a Dalibor Janák.

GASTRO MACH
Jeseničtí odborníci na velké kuchyně a 
restaurace Gastro Mach nás reprezentovali v 
soutěži Firma roku, na níž za Olomoucký kraj 
skončili třetí.

ONDŘEJOVICKÁ STROJÍRNA
O Ondrstroji jsme psali v souvislosti s 

nasazením moderního HR uvnitř firmy, 
takže třeba zkrácení pracovní doby, 13. 

plat, 5. týden dovolené apod. 

http://www.holba.cz/
https://rezidenceujezera.cz/
http://coworkjes.cz/
http://gastromach.cz/
http://ondrstroj.cz/


JESENÍK
Jeseník se letos 

poprvé zapojil do 
participativního 

rozpočtu, občanům 
dal k dispozici 

milion korun. Ti 
rozhodli, že se za ně 
zvelebí letní divadlo, 

parčík na 
náměstí Svobody a 

okolí okrasného 
rybníku. 

MIKULOVICE
Kryté stání pro obecní techniku, zázemí pro 
pracovníky obce a pódium za obecním úřadem 
pořídily Mikulovice za necelých 14 milionů korun.

ČESKÁ VES
Téměř 19 milionů korun šlo do českoveské

ZŠ během letních prázdnin. Za ně se žáci 
dočkali nových učeben fyziky s chemií, 

dílen, třídy pro informační technologie a 
cvičné kuchyňky. 

PÍSEČNÁ
Domov se seniorskými byty 

postavila Písečná spolu s Hradcem-
Nová Ves. Otevřen byl těsně před 

Vánocemi.

OBCE
Pozornosti positivJE neunikají ani obce a města, jejich starostky a starostové, rady a 
zastupitelstva taky významně přispívají k tomu, zda a jak spokojené životy lidé na Jesenicku 
vedou. A už druhý rok čtenáře přesvědčujeme o tom, že mnoho z nich se opravdu snaží.

VIDNAVA
Možná symbolická věc, každopádně 

Vidnava má jeden z prvních 
elektromobilů na Jesenicku a vůbec 

nevadí, že jde o užitkový vůz.

JESENÍK
Na Lipovském kopci roste nová čtvrť Jeseníku, 
kde bude postaveno až 31 rodinných domů.

https://www.jesenik.org/cz/
https://www.mikulovice.cz/
https://zsceskaves.cz/
http://www.pisecna.cz/index.asp
http://www.hradec-novaves.cz/
https://www.vidnava.cz/


ŽULOVÁ
Rekordní investice Žulové 91 milionů do 
kanalizace, a k tomu plány na 12 bytů z hotelu 
Vesmír a obnovu zadní cesty do Vápenné.

positivJE MOTIVATOR
Každý měsíc pozveme někoho, o kom jsme psali na positivJE, 
aby na jesenických středních školách povyprávěl svůj příběh 
úspěchu. Na gymplu, na eMku, na hotelovce/obchodce i na SŠ 
gastronomie a farmářství tak už mohli studenti podiskutovat s 
lidmi, jako jsou Roman Placzek, Martin Šejda, Martin Liptay, 
Jirka Horčička, Pepa Holán, Petr Vítek, Jakub Zakrzecki… 
Záznamy všech přednášek najdete na positivJE TV.

ZLATÉ HORY
Příspěvková organizace ‘Zlatohorsko kraj 

pokladů‘ přišla s novou grafickou 
identitou, která ji má pomoci k dalšímu 

růstu v oblasti cestovního ruchu. 

http://www.mestozulova.cz/index.asp
https://www.positivje.cz/positivje-tv/
https://www.facebook.com/krajpokladu/


positivJE FESTIVAL
6. června jsme v jesenickém Kině Pohoda uspořádali celodenní 
konferenci positivJE FESTIVAL 2019, na níž v rolích 
přednášejících vystoupilo 12 úspěšných rodáků, v předsálí se 
prezentovaly významné regionální firmy…  Publikum tvořili 
středoškolští studenti, zástupci zdejších škol, reprezentanti 
byznysu, politiky a nechyběl třeba CzechInvest, Univerzita 
Tomáše Bati či olomoucká Univerzita Palackého.

https://www.positivje.cz/positivje-festival-2019/


KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
Souhrou okolností se nám podařilo dostat k pilotnímu projektu ‘regionálního kariérového 
poradenství‘, který vymysleli lidé pracující na kvalitnějším vzdělávání na Jesenicku (Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání). K nápadu se přihlásilo 5 základních škol (Česká Ves, Javorník, Jeseník 
Vápenná a Vidnava). Jejich osm 8. tříd, tedy asi 170 žáků, se stalo součástí celoročního 
přednáškového cyklu ‘Moje kariéra‘. V něm chceme dětem připravujícím se na budoucí povolání 
otevřít trošku jiný pohled na život po škole. Během školního roku za nimi přivedeme zajímavé lidi 
z praxe, úspěšné rodáky, zástupce konkrétních profesí anebo kariérového psychologa. Pokusíme 
se děckám otevřít mysl tak, aby o svém budoucím povolání přemýšleli i jako o práci snů. 
Pokud jen 40 % žáků středních škol v posledním roce SŠ říká, že si zvolilo správný studijní obor a 
pokud až 60 % deváťáků na Jesenicku říká, že chce studovat mimo region, je jasné, že je něco 
špatně. My to chceme změnit.

NAPSALI O positivJE
Už máme několik důkazů o tom, že i díky positivJE někteří rodáci a rodačky zrealizovali či seriózně 
zvažují návrat na Jesenicko, z toho máme radost. A radost máme i z toho, že aktivity positivJE
nejsou bez zájmu některých celoplošných médií. Všechny mediální výstupy najdete zde, byla to 
zejména tato média:

http://www.zs-jeseniky.cz/
https://www.positivje.cz/media/


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 vděčni. 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.

3.600+ fanoušků na Facebooku máme

110.000 uživatelů Facebooku oslovíme každý měsíc

13.300 přečtení mají každý měsíc naše příspěvky na Facebooku

8.000 unikátních návštěvníku měsíčně má náš web

600+ 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

