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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ 
 
 

Název organizace: Institut pro ženy, o.s. 
Sídlo: Lyskova 564, 739 24  Krmelín 
Provozovna: Horní 1492/55, 700 30  Ostrava-Hrabůvka 
IČ: 22691006 
Registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne: 10.12.2007 
 
Právní forma a typ organizace:  
právnická osoba − občanské sdružení 
 
Prezidentka sdružení: 
Ing. Renata Ptáčníková 
 
Kontakty: 
+420 774 477 303 
info@institutprozeny.cz, ahoj@vivaostrava.cz 
www.institutprozeny.cz, www.vivaostrava.cz 
 
Bankovní spojení a číslo účtu: 
Raiffeisen Bank: 2987340001/5500 
Česká spořitelna: 2628441329/0800 
 
 
 
 
 
 

„Žijte a pracujte svobodněji - ve 
VIVĚ.“ 
 

Ing. Renata Ptáčníková 

Prezidentka Institutu pro ženy, zakladatelka 

coworkingového centra Viva 

 

Je srdcem Institutu pro ženy, potažmo Vivy, 
a zároveň jeho vizionářkou. Studovala European 
Administration v Belgii, pracovala jako 
manažerka evropských projektů pro několik 
velkých firem, vedla projektové týmy, napsala 
několik vzdělávací projektů v oblasti vzdělávání 
žen v ČR (Podnikavá žena s rozpočtem 14 mil. 
Kč). Je propagátorkou zdravého, vyváženého, 
kreativního pracovního a osobního života. Má 
statut Euromanažera. Jako lektorka se zaobírá 
zejména změnou postoje pomocí prožitku a tuto 
metodiku promítá do všech kurzů, masérka 
thajských klášterních masáží, mentorka, matka 
dvou dětí. 
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2. PŘEDSTAVENÍ INSTITUTU PRO ŽENY 
 
 
Občanské sdružení Institut pro ženy vzniklo na konci roku 2007, registrací 
u Ministerstva vnitra dne 10.12.2007. 
 
Institut pro ženy vznikl s cílem poskytnout ženám možnost rozvoje, motivace, 
sebeurčení a spokojenost. Za účelem splnění tohoto cíle realizujeme zejména školící 
kurzy, které  jsou netradiční, využívají nové nástroje a inovativní metody vzdělávání 
(koučink, mentoring, který jsme přivezli ze zahraničí). Zaměřujeme se zejména 
na prožitkové vzdělávání. Organizujeme kulaté stoly na nejrůznější ženská témata 
a podporu rovných příležitostí, na které přijímají pozvání i známé osobnosti. 
Abychom mohli pomoci i ženám (a nejen ženám) z různých důvodů znevýhodněným 
na trhu práce, realizujeme vzdělávací projekty financované z prostředků EU. 
 
Na jaře roku 2012 jsme významně rozšířili oblast své činnosti, a to otevřením 
velkého coworkingového centra Viva Ostrava, které poskytuje komplexní služby 
nejen pro začínající podnikatele/lky a pořádá nejrůznější kulturní a přednáškové 
akce. 
 
VIVA nabízí moderní a profesionální zázemí pro práci i relaxaci a zároveň dostatek 
podnětů pro osobní rozvoj i vzdělávání. Coworking je sdílené kancelářské zázemí 
pro všechny freelancery, profesionály na volné noze či malé podnikatele, jimž 
se nevyplatí udržovat vlastní kancelář. VIVA na ploše přes 500 m2 nabízí moderně 
vybavený pracovní prostor včetně zázemí, ale hlavně podnětnou atmosféru, 
podporuje přirozené setkávání kreativních a podnikavých profesionálů a výměnu 
zkušeností. 
 
Snažíme se k nám zvát zajímavé lidi ze všech oborů a profesí, kteří mají co říct. 
Připravujeme odborné semináře zaměřené na osobní rozvoj a vzdělávání. 
Pořádáme výstavy a setkání se známými osobnostmi. 
 
Součástí coworkingového centra je dětské centru Kuky, jehož patoronem je Jan 
Svěrák. Klientkám centra tak nabízíme možnost hlídání dětí v době její účasti na akci 
či při práci. Pořádáme také akce a kurzy pro děti. 
 
Dále nabízíme v rámci centra tyto služby: kavárna Laura Coffee (provozovatel Chutě 
života, s.r.o.), koučink, masáže, pronájem zasedacích prostor a prostor pro akce 
třetích osob. 
 

Více na www.vivaostrava.cz. 
 
Stále rozšiřujeme portfolio našich aktivit. 
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3. COWORKINGOVÉ CENTRUM VIVA 
 
 
  
Coworkingové centrum Viva se nalézá v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 1492/55, 

v prostorech městské části Ostrava-Jih, kde jsme v pronájmu. 

Našim cílem je poskytnout potřebné zázemí pro rozjezd podnikání matkám 
s dětmi, nezaměstnaným lidem, začínajícím podnikatelům/lkám, pomoci překonat 
jejich obavy a nabídnout jim silné zázemí pro úspěšný vstup do podnikání. 
Poskytujeme jim prostor pro práci za výrazně nižších provozních nákladů 
a umožňujeme jim flexibilitu při podnikání spojenou s hlídáním dětí. V začátcích 
své podnikatelské kariéry mohou využít prostory centra s jeho komplexním 
vybavením. Centrum slouží jako minikancelář, k navazování kontaktů a k vzájemné 
spolupráci. Rodičům s dětmi centrum pomáhá k souladu jejich rodinného 
a pracovního života prostřednictvím hlídání dětí v dětském koutku.  
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Záměr je čistě celospolečenský a neziskový, zvyšuje zaměstnanost, vede k zahájení 
a možnosti podnikání, umožňuje podnikat maminkám (díky hlídání dětí), 
nezaměstnaným, sociálně znevýhodněným skupinám, pro které běží v centru také 
zdarma vzdělávání v rámci projekt Centrum Hlídáček Hledáček (OPLZZ). 
 
Chceme v jednom prostoru skloubit ideální podmínky pro práci, která je v souladu se 
zdravým životním stylem. To znamená, že pracovní prostor, zázemí a veškeré 
navazující služby mají sloužit především lidem a v maximální míře musí nabízet 
pozitivní možnosti k seberealizaci a k dobrému životu. Práce, rodina, osobní rozvoj 
i odpočinek jdou společně dohromady, jen dnešní uspěchaná doba orientovaná 
výhradně na výkon podobným konstelacím příliš nenahrává. My jsme se to rozhodli 
změnit.  
 
Viva se rozprostírá na ploše cca 600 m2 a najdete v ní vše, co potřebujete: sdílenou 
kancelář/přednáškové prostory, zasedací prostory, minikavárnu, masérnu, dětskou 
hernu. Nabízíme komplexní služby pro práci, schůzky, kulturní vyžití či relaxaci. 
Disponujeme novým, moderním a velice reprezentativním prostorem. 
 
Technické vybavení:  
- 3 dataprojektory a 2 promítací plátna (promítání na pevno v hlavním prostoru Vivy 
a ve velké zasedačce, 1 přenosný dataprojektor),  
- 4 flipcharty 
- ozvučení hlavního prostoru s reprobednami, s přenosným mikrofonem 
a headsetem. 
- 8 notebooků k zapůjčení klientům/kám 
- Vybavená kuchyňka 
- Bar (s plným vybavením, součástí je minikavárna) 
- Wifi zdarma 
- Klimatizace 
- Celý prostor hlídán - zabezpečen a napojen na pult  
centrální ochrany. 
 
Celé centrum disponuje těmito prostory: 
- open space (coworkingový prostor a prostor pro velké akce), 2 zasedací prostory 
(pro 12 a 20 osob), minikavárna, herna pro děti, masérna, kancelář, šatna, 2 x sklad, 
2x toalety, nákladní výtah, venkovní předzahrádka 
 
Od 1.9.2013 jsme upravili ceník tarifů a pronájmu prostor. Nabízíme tři typy tarifů – 
jednodenní, měsíční a členský (roční). Všechny tři mají různé výhody, slevy a budou 
se líbit lidem, kteří pracují na volné noze, řídí si svůj čas, chtějí potkávat zajímavé lidi 
a propojovat se mezi sebou. Od Září 2013 prostor nabízíme i firmám, které chtějí 
občas poskytovat svým zaměstnancům prostor mimo pracovní stereotypy a umožní 
jim tak získat inspiraci a nové nápady v neotřelém a ojedinělém kreativním prostoru. 
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4. AKTIVITY V ROCE 2013 – PROJEKTY EU 
 
 

PROJEKT ESO V RUKÁVU 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/51.00017 
 
CÍL PROJEKTU 
Název ESO vyjadřuje ústřední motiv projektu, kterým 
je Žena (Elle-Sie-Ona). Cílem projektu je vytvoření, ověření a zavedení inovace, 
vedoucí k řešení palčivého problému dlouhodobé nezaměstnanosti žen, 
postižených kumulací handicapů na trhu práce. 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou projektu jsou dlouhodobě nezaměstnané ženy - jedna 
z nejobtížnějších cílových skupin (CS), a to navíc v Moravskoslezském kraji (MSK), 
který z hlediska nezaměstnanosti zaujímá ve statistice jedno z čelních míst. 
 
OBSAH PROJEKTU 
Projekt „ESO v rukávu“ nabídne ženám možnost zvýšit svou konkurenceschopnost 
na trhu práce – projdou osobní diagnostikou, zvýší své kompetence dle konkrétních 
požadavků zaměstnavatelů, zapojeny budou do aktivit Pracovní banky a získají 
certifikát s konkrétní vypovídací hodnotou pro zaměstnavatele. Firmy díky 
výstupům projektu naleznou zajímavou možnost jak řešit personální pozice 
ve firmě. V rámci mezinárodní spolupráce využijeme inovativní procesy a produkty, 
které byly ověřeny v zahraničních regionech s podobnou charakteristikou - 
Auvergne (FR) a Braniborsko (DE). 
 
PARTNEŘI 
Realizátorem projektu je ATHENA – společnost pro vzdělávání a rozvoj žen. Institut 
pro ženy, spolu se dvěma zahraničními organizacemi (IBS-Institut fur berufliche 
Bildung und EDV-Schulung GmbH z Německa a Centre d`Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles z Francie) jsou partnery projektu. 
 
FINANCOVÁNÍ 
Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast 
podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce. 
Schválená dotace: 6 517 599,68 Kč 
 
OBDOBÍ REALIZACE: říjen 2010 – březen 2013 
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PROJEKT CENTRUM HLÍDÁČEK HLEDÁČEK (coworkingové centrum pro 
začínající podnikatelky) 
 
 
 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00241 
 
CÍL PROJEKTU 
Cílem je vytvořit v Ostravě pro začínající podnikatelky multifunkční 
cowork.centrum, které jim usnadní vstup do podnikání.  
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Ženy začínajících podnikání v Moravskoslezském kraji (50 žen). 
 
OBSAH PROJEKTU 
V prostorách coworkingového centra nejprve projdou ženy poradenskými 
a vzdělávacími aktivitami v oblasti podnikání a zúčastní se podpůrných workshopů, 
na kterých se setkají s úspěšnými podnikateli/kami z praxe. Během a po ukončení 
vzdělávacích aktivit poslouží pronajaté prostory jako coworkingové centrum - 
zázemí pro snadnější rozjezd podnikání - využití kancelářského prostoru zdarma, 
sdílení pracovního prostoru, vzájemná výpomoc žen, navazování pracovních 
kontaktů, organizování pracovních schůzek, předávání zkušeností. 
Pro děti začínajících podnikatelek zajisťjeme profesionální aktivní hlídání v herně, 
která je oddělena od sdílených a školících prostor a umožňujeme tak ženám 
věnovat čas podnikání a realizaci v pracovním životě. 
 
PARTNEŘI 
Institut rozvoje podnikání (www.irp.cz). 
 
FINANCOVÁNÍ 
Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast 
podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního 
a rodinného života. 
Schválená dotace: 5 297 313,68 Kč 
 
OBDOBÍ REALIZACE: březen 2012 – únor 2014 
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

RECHANCE BIZ -RAISE UP SELF - EMPLOYMENT THROUGH ENTREPRENEURSHIP 
DEVELOPMENT (CZ/12/LLP-LdV/PS/P/134106) 
 
Projekt se zaměřuje na dvě skupiny osob, a to mladé lidi (15-30) a osoby starší 50 
let, které jsou na trhu práce jakýmsi způsoben znevýhodněny. Těmto lidem 
chceme ukázat, že možným řešením jejich situace, může být podnikání. V projektu 
chystáme vytvoření vzdělávacího materiálu, který lidem z této skupiny pomůže při 
podnikatelských začátcích.  
 
Na projektu s námi spolupracujeNorth City Business Centre ze Severního Irska, 
FundacjaRozwojuInicjatywEdukacyjnych i Społecznych z Polska, MERAM 
BELEDİYESİ z Turecka a VyaraFoundation z Bulharska. 
 
V roce 2013 jsme se účastnili mezinárodního meetingu v Turecku (Konya) a jeden 
meeting jsme pro zahraniční partnery uspořádali u nás v ČR. 
 
10. - 11. dubna 2013, druhé partnerské setkání, Ostrava (ČR) 
V Ostravě jsme se zaměřili na výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo 
ve všech 5 partnerských zemích. Na sumarizaci výsledků pracuje náš polský 
partner a budou brzy zveřejněny. Dále jsme probírali další kroky v projektu 
a možnosti diseminace projektu. Jelikož je projekt zaměřen na podnikání, 
představili jsme našim partnerům, jak se v ČR podniká. Navštívili jsme malou 
pražírnu kávy Laura Coffee a Mystickou mýdlárnu. Své aktivity představilo 
i MyBoom  a Rezbehni sa! V rámci poznávání Ostravy jsme se pak vydali na Dolní 
oblast Vítkovice. 

                                               

4. - 5. října 2013, třetí mezinárodní setkání partnerů, Konya (Turecko) 
Tentokráte jsme na meetingu řešili hodně konkrétních věcí týkajících se podnikání 
v každé zemi. Dozvěděli jsme se jaké možnosti mají lidé v jednotlivých státech 
a seznámili jsme si konkrétními příklady lidí, kteří se rozhodli jít do podnikání. Také 
jsme se bavili o tom, jak by měl vypadat podnikatelský StartUp balíček. Nyní na 
něm budem pilně pracovat a věříme, že v něm najdete vše co potřebujete při 
svém rozjezdu.  Při návštěvě města Konya jsme měli možnost zúčastnit 
se modlitby v mešitě.  
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5. AKTIVITY CENTRA VIVA V ROCE 2013 
 

 
Během roku 2013 jsme uspořádali plno akcí zcela v naší režii, pro moho dalších akcí 
jsme pronajali prostory. Zde uvádíme přehled našich nejvýznamněkších akcí: 

 
16.3.2013 ŠKOLA MALÉHO STROMU  
Divadelní představení o malém indianském chlapci 
z kmene Čerokí. 
 
 
22.3.2013 BESEDA S JANEM HNÍZDILEM 
Tento večer byl neopakovatelný. Nejen proto, že VIVA 
zažila nápor 220 posluchačů, ale také proto, že k nám 
přijel světový celostní doktor, pan Jan Hnízdil. Na všech 
fotkách vypadá velmi přísně a strojově, ve skutečnosti 
je to velmi hodný a milý člověk s velkým smyslem pro 
humor. Hodinu a půl vyprávěl příběhy ze své ordinace 
a dozvěděli jsme se například i to, že ho pozval 
k programu zdravotnictví jeho ministr Leoš Heger. 
Nakonec vtipně glosoval reklamní letáky 
farmaceutických všeléků s podporou českých hvězd. 
 
 
10.4.2013 Tomáš Hajzler 
 
 
18.4.2014 beseda s Táňou Fišerovou 
 
 
19.4.2013 Václavek – Vědomí času 
 
 
14.5.2013 Spirituální večer s THU HIEN 
Její zpěv a energie uzdravuje, zpívá velmi nestandartní 
tóny, které bývají nazývány jako kosmické nebo andělské 
a odpovídá na otázky publiku. Její hudba otevírá srdce. 
Toto zpívání je pouze energetickou vibrací, samo o sobě 
nemá jiný význam. Tříhodinové spirituální povídání 
je zajímavé, neotřelé a léčivé nejen pro duši, ale i pro 
tělo. Její zpěv je vždy přesně nalazen na skupinu 
účastníků. 
 
 
7.6.2013 Jiří Kolbaba – fotograf na cestách 
 
17.6.2013 Marcel Vanek 
 
20.7.2013 THU HIEN – Nové božské srdce 
 
26.10.2013 Luisa Muratori  
 
14.11.2013 Cesta smíchu 
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29.11.2013 Sraz coworkingových center 
Na cowosraz přijelo víc než 10 coworkingových 
center. A byl to ohromující zážitek se potkat 
a popovídat, jak to komu funguje a nefunguje. A co 
fakt fungovalo byla vzájemná pomoc a podpora. 
Přednášku o vývoji coworkingu a trendech měl 
Robert Vlach, představil opravdu svůj zralý pohled, 
A nakonec jsme malovali společnou myšlenkovou 
mapu s Danem Gamrotem v týmech. 
 
 
7.12.2014 Petr Václavek - Kosmický had 
 
 
 
 
 
 
 
Pravidelné obchodní snídaně @Připoj se! – každou 
první středu v měsíci 
 
 
Účastnili jsme se Festivalu v ulicích v červenci 2013 a Zažij Ostravu jinak v září 2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci projektu Viva open jsme zkrášlovali okolí a začali uvažovat o možnosti 

založit komunitní zahradu. Zahájili jsme jednání s městem o využití možných 

pozemků a podali projekt na toto téma.  
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6. HOSPODAŘENÍ 
 
 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 
 

NÁKLADY 
Spotřebované nákupy celkem 409 000 

Služby celkem 487 000 

Osobní náklady celkem 1 681 000 

Daně a poplatky celkem 74 000 

Ostatní náklady celkem 61 000 

odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 0 

Poskytnuté příspěvky celkem 0 

celkem 2 712 000 
 

VÝNOSY 
tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 158 000 

změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 

aktivace celkem 0 

ostatní výnosy celkem 8 000 

tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 
celkem 

0 

přijaté příspěvky (dary) celkem 0 

provozní dotace 2 453 000 

celkem 3 619 000 
 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 907 000 
 
 

 ROZVAHA 

 
AKTIVA Stav k prvnímu dni  

účetního období 
Stav k poslednímu  
dni účetního období 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 0 0 

dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 

dlouhodobý hmotný majetek 0 0 

dlouhodobý finanční majetek 0 0 

oprávky k dlouhodobému 
majetku 

0 0 

KRÁTKODOBÝ MAJETEK 1 308 000 2 122 000 

Zásoby 155 000 196 000 

Pohledávky 20 000 25 000 

krátkodobý finanční majetek 1 115 000 1 892 000 

jiná aktiva 18 000  9 000 

ÚHRN AKTIV 1 308 000 2 122 000 
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PASIVA Stav k prvnímu dni  
účetního období 

Stav k poslednímu  
dni účetního období 

VLASTNÍ ZDROJE - 1 578 000 -671 000 

Jmění 0 0 

výsledek hospodaření -1 578 000 - 671 000 

CIZÍ ZDROJE 2 886 000 2 793 000 

Rezervy 0 0 

dlouhodobé závazky 0 0 

krátkodobé závazky 2 886 000 2 793 000 

jiná pasiva 0 0 

ÚHRN PASIV 1 308 000 2 122 000 
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7. CESTA VIVOU 2013  
PODLE JEJÍ ZAKLADATELKY RENATY PTÁČNÍKOVÉ 

 
 

Je pro mě zpátečnické dívat se na věci, které už proběhly, neslučuje se to s mou 
nynější teorií, kterou si možná trochu trapně razím rok 2014, což je maximálně ŽÍT 
PŘÍTOMNOSTÍ. Na druhou stranu, je naprosto úžasné se občas zastavit 
a zanalyzovat své pocity a myšlenky, a tudíž vyvodit částečné ZKUŠENOSTI z lekcí 
ŽIVOTA. Miluju život, začala jsem ho vlastně milovat opravdu až v roce 2013. Tak 
tady jsou mé lekce z CESTY VIVOU 2013. 
 
V roce 2012 sem si lámala hlavu, proč Viva vznikla a nemá jasný SMĚR. V roce 2013 
si se mnou na začátku lámali hlavu i jiní, mimo jiné třeba TOMÁŠ HAJZLER (Svoboda 
v práci) či KAREL NOVOTNÝ (Mindless, král značek), ze kterých se stali noví kámoši, 
abych na konci toho roku zjistila, že o směr se nemusím starat, protože ten vyplyne. 
A o tom můj 2013 vlastně celý byl. O ŽITÍ ŽIVOTA, RESPEKTU JINÉHO NÁZORU 
A RESPEKTU K SOBĚ alias vnímání vlastní individuality, ať je jakkoliv nepochopitelná 
a nepublikovatelná :). 
 
Cesta Vivou je jako mít dítě. Na počátku máte SEN (2010) , ZÁMĚR (2011), který 
ZREALIZUJETE (2011), a pak už se musíte jen DÍVAT (2012, 2013) a UČIT SE Z LEKCÍ, 
které Vám přináší. Na konci PODĚKUJETE, ať už to dopadlo jakkoliv.  
 
Mám pocit, že jsme TÝM lidí, kteří jsou hlavně LIDMI. Se vším, co to přináší, 
emocema, blokama, citovýma výstřelkama a jsme tak roztodivní, schopni se porvat 
i těhotní :). Prošli jsme vývojem SVOBODY V PRÁCI, a to tak, že jsem od Tomáše 
Hajzlera ještě nečetla ani jednu knihu, protože moc nečtu. A tak náš SYSTÉM 
tvoříme OD PÍKY, nedotčeném žádnými poučkami ani odzkoušenými cestami. V roce 
2013 náš tým prodělal zásadní změny, 3 z nás otěhotněly a 3 z nás odešly. Jako lídr 
jsem se naučila (co mi už zbývalo) přijmout věci, které mi lekce přinesly a dát 
zelenou všem, kteří se rozhodli jinak než bych potřebovala v daný okamžik já. Dát 
lidem svobodu a nechat je jít vlastní cestou je jedna z nejtvrdších lekcí každého 
lídra. Máte svůj úsudek o jejich cestě, cítíte se starší a zkušenější, ale víte, že jsou 
to jenom vaše NÁZORY. Každý máme svůj "vesmír", ve kterém si vytváříme ONY 
DOMNĚNKY, o kterých si myslíme, že jsou PRAVDA. Ale pak, až všechny konflikty 
a třenice vyčichnou, obejmeme se a připustíme, že života je cesta zkušenosti 
jedinečných já, takže myslet si můžete, co chcete. Další lekce 2013 je výsměch 
vlastním domněnkám. 
 
Cesta Vivou pokračovala i v jiných oblastech. V těch lehčích, příjemnějších. Co vás 
posune nepříjemně, si člověk pamatuje přirozeně, co vás posune příjemně, 
za to málokdy děkujeme. Pochopila jsem, že lekce nejsou ani dobré ani špatné. 
Prostě jsou, ať už nám přinášejí bolest nebo radost. Na ty radostné chvíle, na které 
vzpomínám, při setkání s ADAMEM MARČANEM, jenž je narozen ve stejném datu 
jako já, o pár let mladší a o zodpovědnosti lehčí, aby mohl cestovat a pracovat 
v jednom. O lásce, když jsem si uvědomila, jak moc si z mých názorů bere můj muž, 
a kolik mi on svým postojem dává, a že to, že jsme rozdílní je největším přínosem. 
Ta lehkost, když si uvědomíte, že svoboda uvnitř vytváří svobodu venku. Ten 
adrenalin, že děláte něco, co před vámi ještě nikdy nikdo neudělal. Ten oddech, 
když víte, že všichni kolem vás jsou vlastně přátelé (někteří nepřátelé to zatím ještě 
neví). Ten pocit po porodu, když zjistíte, že jste podruhé mámou alias Bohem. 
Ty výšky pocitů při sdílení s ostatními lidmi z jiných coworkingových center. 
Ty hloubky po bezesných nocích. 
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Když už sem byla v pasti svých negativních postojů, myšlenek a situací, přišli 
na řadu kámoši, kteří se "nachomýtli náhodou" a obohatili můj život radou, 
snahou pomoci nebo dobrým úmyslem v jakékoliv formě. Takže jsem 
si uvědomila, jak moc věřím v lidi. Věřím, že naše jádro je více než dobré.  
 
Nezapomněla jsem na humor. Jo, nasmála jsem se. V roce 2013 jsem 
se chechtala, většinou vlastním vtipům, kterým se nikdo nesměje. Smála jsem 
se i tam, kde jsem si ještě na začátku roku připadala jako vědma, kázala jsem své 
názory, a pak mě život "vypek" přesně v tom, co bylo nejvíc neotřesitelné.  
 
Netuším, kam mě to vlastně vede a myslím, že žádné kam ani není. Z mého 
kreativního života by byl jeden velký blaf, pokud by v něm chyběl SYSTÉM (který 
vás nakopne k nádechu), CHAOS (ten mě dovede na nové cesty) a PRAVDA 
(je nejdůležitější pro kontakt s realitou). 
 
Na závěr mého dlouhopisu si píšu poselství pro rok 2014. Je to něco, co pozoruju 
všude kolem, a nechtě spatřuju i sama u sebe. Žít pravdu. Žít to, co cítím, 
co si myslím, v co věřím. Nejde už mi o to, změnit svět, jde mi o to, žít to, co jsem. 
Ať co je dole, to je nahoře a co je uvnitř, ať je vně. Žádné kecy kolem :). 
 
Tak někdy někde v 2014! 
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8. VIZE VIVA 2014 – PŘÍBĚH NIKDY NEUMÍRÁ 
 
Ráda bych dneska přiblížila naši vizi pro Vivu roku 2014, a taky její podtext, proč 
příběh nikdy neumírá.  
 

Vize 2014 
 
Způsob práce, jaký jsme si zvolili pro rok 2014 je ještě více o sdílení, otevřenému 
prostoru pro diskuzi a respektu k příběhům. Potkáváme se s lektory, coworkery, 
markeťáky, ajťáky, digitálními nomády, hosty, podnikateli a finančními mágy, 
kouči, filozofy, hledači pravd, studenty a všelijakými tvůrci čehokoliv. Rádi 
posloucháme jejich příběhy, na jejichž základě stavíme nové akce, setkání 
a konference. Vytváříme tak jedno veliké plátno, na které každý z vás, kdo se s námi 
setká, maluje společné dílo. Protože takových akcí přibývá, stává se z Vivy zvláštní 
místo pro dialog, sdílení a inspiraci.  
 

Naše výzvy 
 
Výzvou je pro nás smířit se s jakýmikoliv konci projektů, vztahů i forem a nelpět 
na pokračování. Neudržovat stagnující či nahnilé věci při životě jen, protože 
se bojíme je opustit. Výzva je pro nás hledat vnitřní pravdu a sundávat pomalu 
všechny růžové brýle. Začali jsme důvěřovat v nekonečno. Osobně si nemyslím, 
že tam, kde končí jeden příběh, začíná nový, a vlastně tak stále pokračuje jeden 
nekonečný příběh, ŽIVOT.  
Už na trvání Vivy nelpíme, i když se nám možná daří čím dál lépe. Dokonce máme 
větší radost z práce, přestali jsme bazírovat na tom, prodávat Vivu za každou cenu. 
Věříme, že věci trvají tak dlouho, dokud plní svůj účel. Jak jsme se změnili? Máme 
respekt k příběhům a nalezli jsme respekt i k vlastní pravdě. Děláme, 
to co děláme. Snažíme se jen lépe komunikovat tak, abyste nám rozuměli. Dáváme 
prostor i ostatním, aby u nás tvořili věci, které je naplňují v rámci hodnot, 
za kterými stojíme. Otevíráme se, abyste náš program spoluutvářeli vy.  

 

Závěrem 
 
Takže příběh nikdy neumírá. Ne pro mě. A snad pro nás všechny. Nebojme 
se smířených ani bolestných konců. A dejme prostor novým začátkům. Nebojme 
se změn a bolesti, kterou někdy přinášejí. Protože to všechno přináší naše lepší 
a opravdové já.  
 

Připravované akce 2014 
 
Na rok 2014 tedy zasvěcujeme Vivu příběhům. Užívejte naše konference, summity 
a pořady jak je libo. A tady představujeme pár z nich. 
 
1. Konference Kroky k úspěšnému startupu (začátku podnikání) 27. 2. 2014 
2. Konference Kroky ke svobodě 15. 5. 2014  
3. Konference Kroky k (téma i termín ladíme) 
4. Konference Kroky k leadershipu (k vlastnímu talentu) 
5. Ostravský Komunitní Summit 2014 (Poznej svého souseda) 11. 3. 2014 
6. Podílíme se na přípravě TEDx Ostrava 


