
LIDÉ | BYZNYS | OBCE a MĚSTA | OKRES | KRAJ

POZITIVNÍ ZPRÁVY Z JESENICKA

ČTVRTLETNÍK 07-09/2020

Superajťák a pilot

MARTIN KOLÁŘ

DOBRÉ ZPRÁVY
I ZA KORONAKRIZE

#1000 
pozitiv

Inovační centrum
Olomouckého kraje



EDITORIAL
Léto bylo trochu falešné. Všechno se tvářilo, že 
jede jako při starém, ale pod slupkou určité 
bezstarostnosti každodenních životů mezi 
podnikateli panovala veliká nejistota – jak velký 
průšvih pro tu kterou firmu koronavir bude.
Pod tímhle dojmem pak člověk považuje za 
pozitivní každou sebemenší zprávičku, no a my 
v positivJE máme to štěstí, že za jakékoli krize o 
ně nemáme nouzi. 
Oddechnete si, když sednete na kávu s 
Martinem Kolářem, či absolvujete videohovor s 
Delanou Mikolášovou. Obyčejnou radost máte z 
byznysového úspěchu Mirka Ambrozyho. 
Optimismus vám do žil vlije pár zpráv ze 
zdejšího byznysu dokazujících, že investice a 
inovace tady běží… Třešinkou jsou nové sanitky, 
nové asfaltky, nové cokoli. Jo, 26. září 2020 
vyšel na positivJE tisící příspěvek!
Jste stejně v pohodě? Pochlubte se mi na 
positivje@positivje.cz. 
Zatněte zuby a schovejte je pod roušku.

Kamil Kavka

POZITIVNÍ
JESENICKO

LIDÉ

Adam POBOŘIL
Absolvent nižšího GymJes, pilný žák 

jesenické ZUŠky, a pak absolvent AMU 
v Praze. Aktuálně mistr zvuku u 

největšího výrobce gramofonových 
desek na světě, české GZ Media. V ní  

má Adam zodpovědnost za mastering, 
což mu pod ruky dostalo práci na 
vinylech třeba U2 nebo Michaela 

Jacksona.
(positivJE 14.7.2020)

mailto:positivje@positivje.cz
https://www.positivje.cz/l/adam-poboril-dela-muziku-pro-cely-svet-i-pro-u2/


Delana MIKOLÁŠOVÁ
Je první českou vědeckou diplomatkou, aktuálně sloužící v dresu českého 
Ministerstva zahraničí v Izraeli. Je blízko tamním startupům a technologiím. Jako 
rodačka z Hanušovic má pro Jesenicko slabost, určitě s ní něco vymyslíme.

(positivJE 3.9.2020)

Petr KUBĚNKA
Kluk z Bělé je aktuálně jedním z 

nejlepších evropských hráčů pokeru, 
jen v roce 2019 si na výhrách připsal 

asi 5 milionů korun.
(positivJE 2.9.2020)

https://www.positivje.cz/l/delana-mikolasova-nase-spojka-v-izraeli/
https://www.positivje.cz/l/petr-kubenka-aktualne-ceskou-pokerovou-jednickou/


Mirek 
AMBROZY

Covid ho mohl 
sundat, jenže on se 
vytasil s obchodním 
úspěchem v podobě 

zakázky od Lidlu
(positivJE 7.8.2020)

Erik MELDIK
Časopis Forbes ho zařadil 
mezi 10 nejvlivnějších 
Čechů na Instagramu.

(positivJE 27.7.2020)

Martin KOLÁŘ
Druhý nejvýše 

postavený ajťák z 
Jesenicka na světě. Ve 

Švédsku implementuje 
Google řešení pro 

Volvo, IKEA, Lego…  
(positivJE 25.9.2020)

https://www.positivje.cz/l/amici-makaji-pro-mirka-ambrozyho-ten-maka-pro-lidl/
https://www.positivje.cz/l/jesenicky-erik-meldik-mezi-nejvlivnejsimi-influencery-cr/
https://www.positivje.cz/l/martin-kolar-z-novych-vilemovic-lita-hodne-vysoko/


BYZNYS

ROBOTIZACE V ČESKO-SLEZSKÉ VÝROBNÍ
Průmysl 4.0 v přímém přenosu. Pro Zlaté Hory nejprve jedna z nejmodernějších 

práškových lakoven v Česku, nyní nový robot pro kovovýrobu, kde obsluhuje 
ohraňovací lis. Ono, když ročně vyrobíte přes 13 tisíc kontejnerů, každá 

automatizace procesu vám pomůže.
(positivJE 28.7.2020)

https://www.positivje.cz/l/roboti-pronikaji-na-jesenicko/


BYZNYS

PLASTKON
Zářným příkladem inovativního 
přístupu k výrobě je pro nás 
mikulovický Plastkon. Má svůj vývoj, 
využívá 3D tisky, používá moderní 
technologie a automatizuje provoz.

(positivJE 17.8.2020)

ZD JESENÍK
Gran Moravia je nejznámější český/italský sýr a je to tak i proto, že Brazzale
Moravia odebírají vysoce kvalitní mléko ze Zemědělského družstva Jeseník. 

(positivJE 24.8.2020)

https://www.positivje.cz/l/moderni-technologie-v-plastkonu/
https://www.positivje.cz/l/zd-jesenik-dodava-mleko-italum/


ZLATÉ HORY
Zlaté Hory jsou v investičním laufu. Skoro 14 milionů jde na rekonstrukci 
13 nových sociálních bytů. Pokračují opravy v městském muzeu a 
knihovně, bude nové parkoviště na Sokolské... Dále přibude na 80 tisíc 
sazenic stromků v městském lese a 1,8 milionu korun půjde na 
infrastrukturu zlatokopeckého skanzenu.

(positivJE 11.8.2020)

OBCE, OKRES

ASFALT BĚLÁ->VIDLY
Náročnou opravou prochází silnice z 

Bělé na Vrbno a Bruntál. Až na vrchol 
Videlského sedla bude položen nový 
asfalt, stát to bude 64,6 milionů Kč.

(positivJE 6.9.2020)

https://www.positivje.cz/l/zlate-hory-se-proinvestovavaji-k-vyssi-kvalite-zivota/
https://www.positivje.cz/l/investice-do-noveho-asfaltu-z-bele-na-vidly/


JESENICKÁ ZÁCHRANKA
Třetí nová sanitka pro jesenickou 
záchranku doputovala z Krajského 
úřadu. Auto za 2,5 milionů zkvalitní 
přednemocniční péči.

(positivJE 24.9.2020)

DOSTUPNOST ŠKOL NA 
JESENICKU

Jeseník je v TOP 3 mezi městy s 
nejpříznivější dostupností místa pro 

prvňáka, a to v rámci celé ČR!
(positivJE 13.9.2020)

https://www.positivje.cz/l/jesenicka-zachranka-ma-dalsi-novou-sanitku/
https://www.positivje.cz/l/jesenicko-se-pysni-dobrou-dostupnosti-zakladnich-skol/


INOVAČNÍ CENTRUM OLOMOUCKÉHO KRAJE

IT KOMUNITA

IT KROUŽEK NA ZŠ JESENÍK
S IT Komunitou jsme dali dohromady obsah IT 

kroužku, měl by být o zábavném programování, třeba 
v Minecraftu. Do spuštění kroužku Na ZŠ Jeseník nám 

ale vrazil vidle koronavir, čekáme na otevření škol. 

SÍŤ EXPERTŮ PLATINN TAKÉ NA JESENICKU
Inovační centrum Olomouckého kraje také na Jesenicku 
spustilo síť expertů, kteří jsou připraveni radit 
inovativním malým a středním podnikům Jesenicka. 

(positivJE 19.8.2020)

https://www.positivje.cz/l/sit-odborniku-platinn-dostupna-i-pro-jesenicke-firmy/


https://www.positivje.cz/positivje-festival-2020/


https://www.positivje.cz/positivje-festival-2020/


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 proběhne 26.11.

4.200+ fanoušků na Facebooku máme

133.500 uživatelů Facebooku oslovíme každý měsíc

9.000+ přečtení mají každý měsíc naše příspěvky na Facebooku

14.400 unikátních návštěvníku měsíčně má náš web

750+ 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/

