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EDITORIAL
Hodně těžké období si teď zažívá zdejší podnikatelský 
sektor, nejistotu cítí mnoho zaměstnanců. Restart 
ekonomiky běží, leč ne rovnoměrně napříč obory a 
rozhodně s otazníky, co se bude dít na podzim.
Víc než kdy jindy potřebujeme dobré zprávy, positivJE
se snaží se svojí troškou přispět k lepší náladě, ale taky 
bychom rádi přiložili ruku k dílu. Možná se to 
neprojeví ve vyšších tržbách či nižší zaměstnanosti, ale 
třeba to dodá potřebný optimismus.
Pro podnikatele po prázdninách chystáme další 
workshopy. Jednáme s českými inovativními firmami, 
jak můžou Jesenicku pomoci. Od nového školního roku 
bude naším kariérovým poradenstvím procházet na 
šesti školách přes 230 dětí. Dále počítáme se 
znovuspuštěním positivJE MOTIVATORU a s 
Inovačním centrem Olomouckého kraje nabídneme 
firmám v okrese Jeseník expertní program Platinn.
O prázdninách hlavně konsolidujeme síly, ať je 
platforma positivJE platným partnerem Jesenicka v 
hospodářsky složitějších časech.
Klidně mi napište na positivje@positivje.cz a užívejte 
si léto, na podzim budeme muset všichni máknout.

Kamil Kavka

POZITIVNÍ
JESENICKO

LIDÉ
Nemáme meziokresní srovnání, ale máme neodolatelný dojem, že Jesenicko produkuje mírně 
nadprůměrný počet úspěšných lidí ;-) To je první předpoklad pro to, aby šel náš kraj nahoru. 
Potřebujeme více talentovaných a pracovitých rodáků zangažovat v jejich domovském Jesenicku. 
A je fajn, že oni sami o to hodně často sami stojí. No, tak let‘s do it!

Štěpán KOZUB
Javornický herec se vytáhnul během 
koronakrize, kdy z domovského Divadla Mír 
hrála a živě streamovala jeho improvizační 
skupina Tři tygři.

(positivJE 8.4.2020)

Magdalena FRANCO
V Kalifornii žije a bádá 

původem jesenická vědkyně 
Magda. Absolventka 

Stanfordu aktuálně řeší 
terapeutika na covid-19, 

imunologie je její disciplína. 
Žije svůj americký sen a 

vzpomíná na Jeseník 
(positivJE 13.5.2020)

mailto:positivje@positivje.cz
https://www.positivje.cz/l/stepan-kozub-hraje-i-v-dobe-koronavirove-online/
https://www.positivje.cz/l/kalifornie-domovem-jesenicke-vedkyne-magdaleny-franco/


Martin MORONG
Černovodský rodák a absolvent medicíny 

na Karlovce dnes pracuje jako patolog v 
olomoucké fakultce, k tomu učí na 

Univerzitě Palackého a pokukuje po 
krajské politice za Piráty.

(positivJE 20.5.2020)

Marek KUBÍČEK
Kontrolor v Olšanských 
papírnách, zpěvák Yesblues, 
motorkář, dvojitý otec, a k 
tomu vlastnoruční výrobce 
kožených věcí. Sice Vápeňák, 
leč aktuálně žijící v Šumperku.

(positivJE 29.4.2020)

Radovan JEDLIČKA
Pocestoval po Americe, jezdil na 

zaoceánských lodích, a i když i teď 
pracovně jezdí po Evropě pro 

naftařskou firmu, žije tenhle taťka tří 
dětí v Jeseníku.

(positivJE 6.5.2020)

Adam BLIŠŤAN
Klasika, po gymplu vejška, nějaké 
brigády, a pak profesní profilace v oboru 
marketing, tč. v Pivovarech 
Staropramen. K tomu dělá vlastní 
Politickej podcast a užívá života.

(positivJE 18.6.2020)
Tomáš POSKER

Koronakrize dala jeho startupu Oscar Senior křídla, 
rázem se s jeho platformou počítá v domovech pro 

seniory a dalších sociálních zařízeních.
(positivJE 10.6.2020)

https://www.positivje.cz/l/martin-morong-a-jeho-kariera-na-patologii/
https://www.positivje.cz/l/muzika-motorka-manzelka-i-to-je-marek-kubicek/
https://www.positivje.cz/l/jesenicky-naftar-radovan-jedlicka/
https://www.positivje.cz/l/marketak-ze-staropramenu-adam-blistan/
https://www.positivje.cz/l/jesenicka-technologicka-firma-oscar-senior-v-hlavni-roli/


BYZNYS
Teď se ukazuje vnitřní síla firem, finanční kondice, kvalita jejich produktu a schopnost 
managementů provést podniky krizí. Možná to někdo odskáče, ale jsme přesvědčeni, že většina 
místního byznysu vyjde z koronakrize silnějších a motivovanějších to u sebe ještě vylepšit a třeba 
si tak říci o větší kus podílu na trhu.

FENIX A PLASTKON
V žebříčku rodinných firem českého Forbesu 
je jesenický Fenix na 48. a mikulovický 
Plastkon na 130. místě. Tak ať je tam brzo 
další zdejší firma.

(positivJE 25.5.2020)

SELSKÁ PEKÁRNA
Už přes 20 let pekaři Selské pekárny bojují za 
pečení klasickou cestou, takže zdejší mouka, 
opravdicky kynuté těsto..., žádné zmrazené 

polotovary. Teď se Selská pekárna 
přestěhovala, ale pořád peče stejně kvalitně.

(positivJE 26.6.2020)VELOBEL
Zlatohorský Velobel změnil majitele a 
hodlá se stát významným dodavatelem 
cyklistických komponentů. V krizi vyrobil 
a prodal zvonky, výtěžek z nich šel 
zlatohorským důchodcům. 

(positivJE 5.6.2020)

SKILAND, HELIOS, SLOVAN
V krajském kole Czech Hotel Awards 2020 

uspěly tři hotely z okresu Jeseník. Mezi 
3* vyhrál Skiland Ostružná, mezi 4* bral 

zlato Slovan Jeseník a lipovský Helios 
bodoval v kategorii wellness hotel.

(positivJE 27.4.2020)

TELCEK
Na Rejvíze Martin Poledník suší hovězí a vepřové 
maso, které pak pod značkou TELCEK nakupují 
horolezci a vůbec nadšenci do outdoorových 
sportů, jimž sušené maso dodává energii. 

(positivJE 3.6.2020)

https://www.positivje.cz/l/dve-uspesne-rodinne-firmy-okresu-jesenik-v-zebricku-forbes/
https://www.positivje.cz/l/selska-pekarna-se-stehuje-do-novych-prostor/
https://www.positivje.cz/l/zlatohorsky-velobel-pomaha-svemu-okoli/
https://www.positivje.cz/l/krajske-hotel-awards-2020-brali-skiland-slovan-a-helios/
https://www.positivje.cz/l/t-jako-telcek-susene-maso-z-rejvizu/


PÍSEČNÁ
Posledních 180 metrů 
chodníku od obecního 

úřadu k hasičské 
zbrojnici je položeno. 

(positivJE 23.4.2020) 

ZLATÉ HORY, MIKULOVICE, PÍSEČNÁ…
Mikroregion Zlatohorsko si vysoutěžil levnější 
dodávky plynu, díky čemuž ušetří asi půl milionu.

(positivJE 24.6.2020)

OBCE
Zdánlivě klidné vody, jenže i radnice přicházejí o příjmy i ony stojí před škrtáním a vynuceným 
přeplánováváním investic. Je potřeba k tomu najít odvahu, bez ohledu na politický kapitál. I obcí 
a měst se dopady pandemie dotknou, i ony mohou vyjít posíleny. A tak bedlivě sledujeme dobrá 
rozhodnutí starostek, starostů, rad a zastupitelstev, není jich vůbec málo.

BĚLÁ POD PRADĚDEM
Obec připravuje novou rezidenční čtvrť 

Pod Javoříkem, kde vznikne asi 13 parcel.
(positivJE 9.6.2020)

JESENÍK
Jeseník se zapojil do soutěže společnosti 
Unilever o 100tis. Kč na vyčištění 
průchodu. I díky čtenářům positivJE se to 
povedlo, Jeseník vyhrál.

(positivJE 7.4.2020)

OKRES
Okres je perimetr našeho zájmu, snažíme se vědět o všem dobrém, co se tady šustne. Tenhle 
region má svoje problémy, hendikepy i limity, důležité je, aby se neustále snažil pracovat na jejich 
odstranění či vykompenzování. Vzdělávání, zdravotnictví, bydlení a práce, to jsou klíčové oblasti.

INOVAČNÍ CENTRUM OL. KRAJE
Okres Jeseník konečně má přímé napojení na 
Inovační centrum Olomouckého kraje a stará se o 
to positivJE ;-)

(positivJE 16.4.2020)

JESENÍKY
Díky Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

jsou naše hory pokryty 40 nabíjecími 
stanicemi na e-biky.

(positivJE 1.5.2020)

https://www.positivje.cz/l/pisecna-chce-byt-jeste-hezci/
https://www.positivje.cz/l/mikroregion-zlatohorsko-usetri-pul-milionu/
https://www.positivje.cz/l/bela-pod-pradedem-chysta-novou-lokalitu-pro-vystavbu/
https://www.positivje.cz/l/chcete-vycistit-pruchod-na-jesenicke-masarykovo-namesti-hlasujte/
https://www.positivje.cz/l/inovacni-centrum-olomouckeho-kraje-a-positivje-spolu-pro-jesenicko/
https://www.positivje.cz/l/e-cyklistiku-ceka-v-jesenikach-skvela-budoucnost/


PITNÁ VODA PRO OKRES
VAK chystá investici 74 milionů do úpravny 
vody, díky čemuž bude mít asi 15 tisíc 
zákazníků stabilnější kvalitu vody.

(positivJE 14.5.2020)

positivJE MOTIVATOR
Výuka na středních školách se překlopila do onlinu, vinou 
čehož jsme nemohli pokračovat v sérii přednášek nazvaných 
positivJE MOTIVATOR. S Kubou Vodákem (STRV) jsme jeden 
živý stream zkusili, ukázalo se ale, že studenti v koronavirovém
režimu řeší se školou jenom to nejnutnější ;-) 
Vám ale nic nebrání v tom, shlédnout cokoli z archivu 
MOTIVATORU na positivJE TV.

JAVORNÍK
Po hlavním náměstí za sebou má Javorník 

další velkou investici do cestovního ruchu –
opravu budovy bývalého soudu. 

(positivJE 17.5.2020)

OKRES
Lesy ČR v projektu #vracimevodulesu i v 

okrese Jeseník budují tůně, opravuji vodní 
nádrže a lépe tak zadržují vodu v přírodě.

(positivJE 22.5.2020)

OKRES
Česká Ves má v ruce vizualizaci krytého 

bazénu a ačkoli je to pořád daleko, jde o 
další krok k rekonstrukci starého kryťáku.

(positivJE 29.5.2020)

https://www.positivje.cz/l/vodari-investuji-do-kvalitnejsi-pitne-vody-pro-jesenicko/
https://www.positivje.cz/positivje-tv/
https://www.positivje.cz/l/pro-cestovni-ruch-hodne-vylepseny-javornik/
https://www.positivje.cz/l/projekt-vracimevodulesu-aktivni-i-na-jesenicku/
https://www.positivje.cz/l/ceskovesky-bazen-se-vam-bude-libit/


INOVAČNÍ CENTRUM OLOMOUCKÉHO KRAJE
Vedle méně viditelného byznysového networkingu, který dost výrazně omezil vyhlášený nouzový 
stav – prostě se s podnikateli na Jesenicku nešlo potkávat, ale i tak realizovalo Inovační centrum 
Olomouckého kraje (ICOK) tři aktivity.
V květnu to byl webinář Jak zvládnout home-office, což ještě stále je pro mnoho firem žhavé 
téma. V červnu se pak, doufáme, podařilo pořádně pohnout s veřejným míněním ve věci 5G v 
Jeseníku, neboť ICOK zorganizoval opravdu skvěle obsazenou veřejnou diskusi na téma zdravotní 
rizika sítě 5G, na níž do jesenického Kina Pohoda dorazily vědecké kapacity. Na faktů plný záznam 
se můžete podívat zde. Kromě toho do Jeseníku přijela významná delegace z Ministerstva 
průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj, aby se přesvědčila o připravenosti Jeseníku 
na start pilotu 5G. O týden později pak proběhl pod záštitou positivJE první podnikatelský 
workshop s podtitulem ‘Zlepšete svoje podnikání‘. Na třech přednáškách se řešila umělá 
inteligence (Jakub ZETEK | M.B.A. Finance), obchodní strategie (Mirek AMBROZY | ID Pásky) a 
moderní HR (Lubomír ZIMOVČÁK | Česká spořitelna). Zúčastnění zástupci firem si odnesli mnoho 
inspirace a námětů, jak na tom svém byznysu zapracovat.  

IT KOMUNITA
Ano, covid-19 nám vzal možnost se potkat, ale jak jde o dobrovolné uskupení, rádi jsme si počkali 
na 11. červen, kdy už to šlo a sešli jsme se. Tentokrát ve sdílených kancelářích CoworkJes a řešili 
jsme 5G. Zkoušeli jsme vymyslet, co by tak mohl obsahovat 5G TechLab, kdybychom ho v Jesu
mohli mít. Jo a ještě přemýšlíme, že v novém školním roce rozjedeme IT kroužek pro žáky II. 
stupně základních škol. Uvidíme…

https://www.inovaceok.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=_1t8nlduQo4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR29qKqh7MEHLQKi9DGaJFVghTfwaG7JZ-q5crx1GPttqcNFomKdZ3htMBM
https://www.youtube.com/watch?v=TzGXIaBAFHY&feature=youtu.be


KDO NÁS PODPORUJE
Snažíme se vymanit z kategorie ‘lokální médium‘, protože novinky na webu a Facebooku mají být 
jen fasádou, pod níž se toho bude dít mnohem více. Představujeme si to jako pestrou nabídku 
worskhopů, motivačních přednášek, online webinářů, zajímavých školení a tak. Blížíme se k tomu, 
a to taky díky našim partnerům a podporovatelům, bez jejichž pomoci by některé věci nešlo 
dělat. Děkujeme, přátelé.

PARTNEŘI

PODPOROVATELÉ

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.

4.000+ fanoušků na Facebooku máme

133.500 uživatelů Facebooku oslovíme každý měsíc

16.600 přečtení mají každý měsíc naše příspěvky na Facebooku

10.900 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/

