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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 
 
 

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 
Od 1.1.2014 zapsáno ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou 
značkou L 7798 
 
Právní forma a typ organizace:  
právnická osoba − spolek 
 
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. Od 1.1.2014 jsme se v souvislosti s Novým 
občanským zákoníkem stali spolkem. 
 
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. 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, 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.  
 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

  



5 
 

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 
 
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. 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 2014 – PROJEKTY EU 
 
 

PROJEKT TVORBA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PRACOVNÍKY 
V OBLASTI GASTRONOMIE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI 
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0117 
 
CÍL PROJEKTU 
Naším hlavním cílem bylo rozšířit a de-facto VYTVOŘIT nabídku dalšího vzdělávání 
ve Středočeském kraji v oblasti přípravy kávy, a to tvorbou dvou samostatných, 
komplexních a interaktivních vzdělávacích programů s názvem Kvalifikovaný Barista. 
 
Specifické cíle: 
- rozvoj nabídky dalšího vzdělávání směřujícího ke konkurenceschopnosti účastníků 
v ubytovacích a stravovacích službách 
- rozvoj inovativního vzdělávacího kurzu pro baristy, který ve své podobě na trhu 
neexistuje a je snadno přístupný všem zájemcům 
- rozvoj dvou inovativních vzdělávacích programů: 
1) prezenční kurz (lektorská podpora, mobilní účebna, učebnice) primárně určený 
pro zájemce o práci v oblasti gastro 
2) e-learningový kurz (flexibilní, online) primárně pro zaměstnance v gastro lužbách 
 
Konkrétní činnosti: 
1. vytvoření metodiky pro prezenční a e-learningovou formu výuky pro baristy  
2. vytvoření obsahu prezenčního kurzu (učebnice) včetně zřízení mobilní učebny  
3. vytvoření obsahu e-learningu a jeho naprogramování  
4. pilotní ověření prezenčního kurzu na vzorku 4 osob  
5. pilotní ověření e-learningového kurzu na vzorku 10 osob  
 
Všechny cíle se nám podařilo úspěšně naplnit. 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinou, pro kterou byl vzdělávací program vytvářen, jsou účastníci dalšího 
vzdělávání ze Středočeského kraje, jednotlivci mající potřebu a zájem zvýšit si 
odbornost a posílit svou konkurenceschopnost, rozděleni do dvou skupin: 
1. Účastníci dalšího vzdělávání - osoby pracující v oboru gastro s potřebou rozšířit si 
svou kvalifikaci  
2. osoby, které zvažují práci v gastronomii s potřebou kvalifikovat se na novou 
profesi. 
Do projektu bylo v rámci pilotáže zapojeno 14 osob. 
 
OBSAH PROJEKTU 
Naším cílem bylo VYTVOŘIT nabídku dalšího vzdělávání v oblasti přípravy kávy ve 
Středočeském kraji – pro zaměstnance a zájemce o práci v gastroslužbách 
(podnicích, kde připravují kávu). Kurzy plně podpořily jejich konkurenceschopnost 
na trhu práce. Získali znalosti a dovednosti v oblasti přípravy kávy dle Italských 
standardů. 
Vytvořili jsme 2 vzdělávací kurzy: 
1. Kvalifikovaný barista - prezenční kurz, lektorsky zajištěný, podpořený mobilní 
učebnou a kvalitně zpracovanou učebnicí, cílený na zájemce o práci v gastro 
službách 
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2. Kvalifikovaný barista - e-learningový kurz, flexibilita vzdělávání, cílený na 
zaměstnance v oboru gastro 
Kurzy v námi představené podobě na trhu v SČK neexistují. Vzdělávací programy 
jsme pilotně ověřili - Prezenční kurz (4 osoby), E-learn. kurz (10 osob). 
 
FINANCOVÁNÍ 
Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 
Schválená dotace: 1 468 978,26 Kč 
 
OBDOBÍ REALIZACE: leden 2014 – říjen 2014 
 
 

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. 
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5. AKTIVITY CENTRA VIVA V ROCE 2014 
 

 
Během roku 2014 jsme uspořádali plno akcí zcela v naší režii, pro moho dalších akcí 
jsme pronajali prostory. Zde uvádíme přehled našich nejvýznamněkších akcí: 
 
Každou druhou středu v měsíci organizujeme business snídaně @Připoj se. Velice 
úspěšné neformální obchodní snídaně, jejichž cílem je v neformální atmosféře 
podpořit komunitu, propojit lidi z různých oblastí - neziskového sektoru, začínající i 
zkušené podnikatele, studenty, maminky a tatínky na rodičovské dovolené. 

 
27.2. Konference Kroky k úspěšnému startupu: 7 příběhů, 7 řečníků, příběhy 
úspěšných podnikatelů, kteří se živí tím, co je opravdu baví 
 
6.4. workshop s Luisou Muratori 
 
10.4. MuDr. Jan Hnízdil – Jak se nestát pacientem, přednáška známého českého 
lékaře, který se zabývá celostní medicínou 
 
25.4. Beseda s Jardou Duškem – o práci, bohatství a životě 
 
28.4. Mgr. Margit Slimáková, Ph. D. – Pohybem, stravou a přirozenými terapiemi 
ke zdraví 
 
15.5. Konference Kroky ke svobodě – 6 řečníků, 6 příběhů o svobodě v práci, 
v učení, ve společnosti. Táňa Fischerová, Adam Marčan, Jiří Košárek , Karel Novotný, 
Michal Martoch, Radka Pokorná 
 
9.6. 13 tisíc dní s Tomášem Hajzlerem – Co je dobrý život a jak si najít vlastní cestu? 

 
11.9. Petr Václavek: Cesta ke hvězdám – šamanská přednáška nejen o naší cestě 
zpět ke hvězdám 
 
22.9. Tomáš Hajzler: „Cool“ práce (jak ji najít nebo si ji vytvořit) 
 
3.-4.10. Konference o talentu (jak objevit a uplatnit svůj talent) 
 
10.10. Viliam Poltikovič: Brána smrti – beseda a promítáí unikátních ukázek 
z nejnovějšího materiálu, které pro seriál ČT natočil 
 
17.10. MUDr.Katel Erben: biochemické zdraví – přednáška primáře oddělení 
civilizačních chorob v Praze 
 
18.-19.10. Kurz Tchajských terapií 
 
2.12. Kurz Guerilla marketingu pro lokální obchodníky 
 
15.12. Hry intuitivní pedagogiky 
 
Probíhal u nás IT Club, Business Heroes (podnikatelské příběhy zkušených 
podnikatelů), setkávání ke Svobodě v práci. 
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INKLUBÁTOR  
Přímo pro podporu podnikání a nastartování změny jsme 30. září spustili první běh 
tříměsíčního intenzivního programu, tzv. Inklubátoru, jehož součástí jsou nejen 
workshopy pro získání znalostí, ale také pravidelné schůzky s mentory z různých 
oborů. V Inklubátoru se zaměřujeme na nalezení, ověření a realizaci nápadu až do 
fáze, kdy může vydělávat. Naprosto se liší svým obsahem od běžných kurzů k 
podnikání, účastníci si svůj produkt neustále ověřují, až se dostanou od plánu A, 
který měli, až k plánu, který funguje a vydělává. Neustálým ověřováním se 
dostanou z roviny TEORIE a pasivního získávání informací k PRAKTICKÉ REALIZACI, 
ČINŮM. Což by nebylo až tak zásadní, nicméně tím, že jsou „v terénu“ a jsou akční, 
získávají sebedůvěru, aniž by si to zpočátku uvědomovali. 
 
Obchodníci v Porubě 
Smyslem této iniciativy je nastartovat a vybudovat komunitu místních 
obchodníků, kteří budou v budoucnu fungovat jako doplňující se ekosystém. Série 
5 workshopů nastartovala podporu další intenzivní spolupráce obchodníků mezi 
sebou i rozvoj a zlepšení poskytovaných služeb. Na některých workshopech bylo 
bezmála 40 obchodníků z různých odvětví. Každý workshop se týkal tématu pro 
zdokonalování businessu, např. marketing, komunikaci se zákazníkem, potřeby a 
nové trendy. Překvapivé byly výsledky z kooperace zástupců městského obvodu s 
živnostníky a neziskovkami a celkově i zpětná vazba byla vynikající. 
 
Účastnili jsme se Festivalu v ulicích v červenci 2014 a Zažij Ostravu jinak v září 
2014 (akce která mimo jiné podporuje komunitní setkávání a větší využívání 
alternativních forem dopravy). 
 
Aktivity v Dětském klubu KUKY 
- pravidelné miniškoličky (od 1,5 roku), během kterých si děti zvykají na pobyt v 
kolektivu a rodiče využívají sdílenou kancelář v centru Viva Ostrava pro práci na 
svých projektech, hledání zaměstnání, účast na přednáškách atp.   
- cvičení pro rodiče s dětmi  
- Příměstské tábory pro děti od 4 let 
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6. HOSPODAŘENÍ 
 
 

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 
 

NÁKLADY 
Spotřebované nákupy celkem 766 000 
Služby celkem 1 248 000 
Osobní náklady celkem 1 177 000 
Daně a poplatky celkem 2 000 
Ostatní náklady celkem 99 000 
odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 0 
Poskytnuté příspěvky celkem 0 
celkem 3 292 000 

 
VÝNOSY 
tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1 275 000 
změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 0 
aktivace celkem 0 
ostatní výnosy celkem 1 000 
tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek 
celkem 

0 

přijaté příspěvky (dary) celkem 0 
provozní dotace 510 000 
celkem 1 786 000 

 
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -1 506 000 

 
 

 ROZVAHA 

 
AKTIVA Stav k prvnímu dni  

účetního období 
Stav k poslednímu  
dni účetního období 

DLOUHODOBÝ MAJETEK 0 97 000 
dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
dlouhodobý hmotný majetek 0 97 000 
dlouhodobý finanční majetek 0 0 
oprávky k dlouhodobému 
majetku 

0 0 

KRÁTKODOBÝ MAJETEK 2 122 000  383 000 
Zásoby 196 000 0 
Pohledávky 25 000 271 000 
krátkodobý finanční majetek 1 892 000 104 000 
jiná aktiva 9 000  8 000 
ÚHRN AKTIV 2 122 000 480 000 
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PASIVA Stav k prvnímu dni  
účetního období 

Stav k poslednímu  
dni účetního období 

VLASTNÍ ZDROJE - 671 000 -2 178 000 
Jmění 0 0 
výsledek hospodaření -671 000 - 2 178 000 
CIZÍ ZDROJE 2 793 000 2 658 000 
Rezervy 0 0 
dlouhodobé závazky 0 0 
krátkodobé závazky 2 793 000 2 645 000 
jiná pasiva 0 13 000 
ÚHRN PASIV 1 122 000 480 000 
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7. CESTA VIVOU 2014  
PODLE JEJÍ ZAKLADATELKY RENATY PTÁČNÍKOVÉ 

 
Viva Ostrava v roce 2014 vytvořila důležité podhoubí pro rozvoj TALENTu a 
POTENCIÁLU lidí. Proběhla první konference o talentu s dovětkem: Jak nalézt a 
uplatnit svůj talent? Také proběhla Konference o Svobodě s nastíněním a 
možnostmi alternativních systému vzdělávání, práce a osobnostního rozvoje. Vyšlo 
několik článků a rozhovorů k Talentu s lidmi, kteří se tím zabývají profesionálně. 
Talent ve Vivě zakotvil spolu s velmi významným produktem Vivy, Inklubátorem. 
Inklubátor je tříměsíční intenzivní program, založený na metodě Lean Canvas 
Startup. V roce 2014 proběhl jeden běh. Viva se stala velmi zajímavou institucí, 
protože se stala místem ke spolupráci několika sfér: státní, nezisková, zisková sféra. 
V rámci města byla Viva Ostrava oslovena k vytvoření série workshopů pro lokální 
obchodníky v Ostravě -Porubě. Proběhlo jich 8, a pokračování v roce 2015 na sebe 
nenechalo dlouho čekat. Podpořili jsme lokální obchodníky ve vzájemném budování 
komunity, spolupráce a ukázali jim a inspirovali je alternativními metodami 
marketingu apod.  
 
Viva Ostrava byla na Festivalu v ulicích už dva roky. Festival v Ulicích hodnotíme 
velmi dobře, stejně jako celou spolupráci. Proč to pro Vivu bylo zajímavé? Je to 
festival neuhlazený, průřezově střídá barvy, hudební i divadelní styly, je pro velké i 
malé, chudé i bohaté. Dá se říct, že tu občané Ostravy naleznou program plný 
hudby, tance, nového cirkusu, workshopů, programu pro děti a mnoho dalšího. 
Jeho hlavní tvůrkyně, Petra Hradilová, jej neformálně nazvala časem propojování a 
sdílení. Oslovenými spolusouputníky se stávají tradičně Ostravské organizace, 
putyky, dobrotárny a netradiční organizátoři akcí. Prostě Ostraváci s velkým srdcem 
bijícím pro Ostravu. První rok byla Viva Ostrava ostrovem k plnění svých přání. Na 
balonky naplněné héliem psali účastníci svá přání. Lidé neposílali osobní přání, 
nýbrž přání pro svět, společnost a dobu. Každý si balónek popíše přáním a pošle 
"nahoru". Lidé si ho mohli pro svůj dobrý pocit i "poplivat" pro štěstí. Dalším byla 
kouzelná sklenice splněných přání. Lidé napsali své přání na papír, připsali svůj 
email a hodili do sklenice, na oplátku vylosovali přání, které tam hodil někdo jiný, a 
přání se mu pokusil splnit.  Další ročník jsme testovali s lidmi jejich talenty, dělali 
rozličné testy rovnovážného života spolu s mentory Vivy. Vnímáme tyhle dva dny 
jako symbol, že Ostrava umí být barevná, světová a pospolitá. Děkujeme za 
příležitost. 
 
 

8. VIZE VIVA 2015  
 
Rok 2015 nastartuje další dva běhy Inklubátoru. Vize na rok 2015 je prohloubení 
tématu TALENTU další konferencí, Konference o Talentu: Jak ho prodat?, a také 
Konference o Talentu: Za kolik? Viva Ostrava stále vytváří komunitu lokálních 
obchodníků v Ostravě Porubě, a nově byla oslovena a schválena i pro Ostravu-Jih. 
Vize Vivy se v roce 2015 týká získávání a udržení finančních prostředků na provoz a 
fungování, kvůli zdržení vyhlášení výzev EU. Viva neustále organizuje měsíční 
snídaně Připoj se. 


