
 
 

Ahoj všem kreativcům, inovátorům, podnikavcům, nadšencům i těm, kteří jen tak vyčkávají a jen tak jsou, 
 
Docela dlouhým oslovením jsem chtěla přivítat v novém roce všechny v Novém roce 2013. Už víme, že cesta je cílem, a že 
člověk při hledání štěstí se nemusí plahočit na horu, ale jen být a tvořit, co ho baví, a možná ani to ne.  
 
Viva si celý začátek ledna tvořila svou vizi. Máme radost z Vašich podnikatelských i lidských počinů, a chcem Vás letos 
podporovat více prakticky v tom, co děláte. Naše vize je protkaná ekologickým přístupem, který vkládáme do všech projektů, 
činností i vztahů, a bereme ji jako samozřejmost. Návrat k přirozeným hodnotám, svobodě, k člověku a skutečným potřebám i 
přírodě je pro naše projekty hlavním cílem a spojovací červenou nitkou. 
 
Pomáháme např. rozjet lesní školu pro děti poblíž Brušperka nedaleko Ostravy, podali jsme na Úřad města Ostravy Jih projekt 
živelné a tvořivé zazeleňování Ostravy pomocí Guerilla gardeningu, pozvali jsme na celý rok k nám hosty, kteří příjdou povídat 

o Permakultuře, stavění domů z přírodních materiálů a hosty, 
kteří razí přírodní směr v medicíně, jako např. Mudr. Hnízdila 
na 22. 3. Abychom začali u sebe, nakoupili jsme odpadkové 
koše ke třídění, chystáme se nakoupit ekologické mycí 
prostředky, protože to tak cítíme.  
 
Teď se soustředíme na vytváření  uceleného programu 
k podpoře podnikání,  na kterém budeme spolupracovat se 
slovenskými přáteli. Bude to velmi jednoduchý a rychlý systém 
učení se podnikání a všeho, co s tím souvisí. Jak začít podnikat 
s holou řití ☺ se tedy dozvíte zhruba v druhé polovině roku. 
 
Pro ty, co ve sdílené kanceláři, coworkingu a toho, na co Viva 
je, ještě nemají úplně jasno jsme připravili absolutní návod 
JAK NA TO ☺ a jak to u nás chodí. Visí u nás obrovská MAPA 
VIVY s panáčkem jú ár hír ☺. Hostíme u nás nové coworkery – 
nové členy, kteří kupují měsíční tarif. Seznámit se s nimi 
můžete osobně, a nebo na našem webu.  Pořád nám běží 
projekt pro ženy Hlídáček Hledáček, ve kterém  učíme 
podnikat ženy a hlídáme jim děti.  
 
Kavárna má novou horkou novinku, horké biokakao, to si 

s chutí dávám například já, protože když si ho dáte teď v zimě, zahřeje dvakrát tolik, jednou totiž na duši a jednou na těle. Už 
ani nevím, které novinky Vám psát, protože je jich opravdu letos hodně. Možná je nejlepší fakt prostě přijít a chvíli s námi 
pobýt, sdílet s ostatními prostor, protože jsme se při jednom z rozhovorů pro noviny s oním novinářem shodli, že to, na čem 
opravdu záleží je lidský kontakt, sdílení a vnímání jeden druhého, což je také společným motivem Vivy a Festivalu v Ulicích 
pro letošní rok, takže nás potkáte letos zase i na Coloursech. 
 
A co je nového v Kukym? Pořádáme masáže malých dětí, Karolínka s nim cvičí jógu a taky provozujeme Cinkání pro děti 
s muzikoterapeutkou Veronikou.  
 
Přejem Vám všichni naprosto očím neuvěřitelný letošní rok, ať se cítíte tak, jakobyste se právě narodili ☺. 

Zima 2013 
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Bez barev a sluníčka je někdy Ostrava docela ponurá. Děláme po Ostravě ekologické 
sněhuláky a vy se můžete připojit! Stačí potravinářská barva ve spreji nebo staré 
oblečení (klobouk, šála, mrkev), uhlíky na oči a můžete si přidat z kartonu a dřeva 
mávačku tak, jako my. ☺.   
Fotky, které uděláte můžete postovat na svůj facebook nebo náš facebook a taky 
posílat na ahoj@vivaostrava.cz ☺ s předmětem sněhulák.  
Jo a stavte se u nás v kavárně Lauracoffee si můžete dát horké biokakao z Fair Tradu. 
 

Ceník a Jak na to ve Vivě v roce 2013 
 
 Jak to u nás chodí 

1. Rádi se vzájemně oslovujeme jménem. Kdo nechce 
tykat nemusí. 
2. Po příchodu si odkládáme věci v šatně. 
3. Kdo má chuť objedná si kávu nebo jiné dobroty v 
Laura Kavárničce 
4. Ti, kteří si přinesli jídlo odloží si ho do lednice v 
zadní kuchyňce.  
5. Pokud si využil jakoukoliv službu ve Vivě zaplať, 
prosím, do pokladničky či na účet tvým jménem a 
zapiš do velkého evidenčního sešitu, který najdeš na 
růžovém stole na RECEPCI. Nemáš-li peníze, můžeš 
zaplatit formou věcí, které aktuálně potřebujeme - 
napiš se prosím do evidenčního sešitu a uveď, co si 
směnil. 
 
A co dál... 
TISK - Potřebuješ tisknout: 
-  máš na počítači instalovanou Viva tiskárnu - tiskni 
- nemáš potřebné ovladače - u tiskárny najdeš PC, 
přes které se Ti to jistě podaří. 
 
REZERVACE PROSTOR - chceš si zarezervovat kajutu, 
zaznač své jméno do orientačního rozpisu a napiš 
požadavek na ahoj@vivaostrava.cz. 
 
HLÍDÁNÍ DĚTÍ - nejpoději den předem do 15 hodin si 
nezapomeň napsat že příjdeš se svými malými přáteli. 
Slečna na hlídání tak bude připravena a k dispozici. 
Pokud tak neučiníš může se zajištění hlídání dítka 
trochu zkomplikovat.   
 
ZAPŮJČENÍ PC=NTB - v růžových skříňkách najdeš co 

potřebuješ. Nezapomeň zaznačit výpujčku do přiloženého bločku a po skončení práce mašinku zase vrátit na své místo. 
 
POTŘEBUJI SI OHŘÁT JÍDLO -  kuchyňka s mikrovlnkou, ledničkou i myčkou je Ti plně k dispozici. Nezapomeň po sobě vždy 
uklidit. Díky 
 
POTŘEBUJI SI ODLOŽIT VĚCI DO DRUHÉHO DNE - jak jednoduché, použij volné šedé skříňky na palubě. 
 
Mrkni na ceny, co kolik stojí, a nezapomeň pak vhodit do kasičky odpovídající obnos. Prosím, napiš, za co jsi platil, jestli chceš 
doklad nezapomeň to taky poznačit, při další návštěvě ho dostaneš nebo ti jej pošlem poštou. Vše piš do sešitu evidence, který 
leží na stole na recepci. 
 

Kreativně: Stavění sněhuláků a horké biokakao 
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Rozhovor: Jiří Kratochvíl o Online marketingu  
 

1) Ahoj Jirko, jak si dospěl k tomu, co děláš? A co vlastně děláš? 
 
Ahoj Reni, zaprvé bych chtěl poděkovat, že jsi mě vybrala jako vhodného člověka na 
rozhovor, toho si velmi vážím. Já se zabývám webdesignem, tedy grafickým návrhem 
webů i návrhem celé další funkčnosti webu  a dále on-line marketingem se zaměřením 
na nízkorozpočtovou propagaci, především rozvoj vlastního webu z pohledu obsahu 
pro zlepšení pozice ve vyhledávačích, PPC kampaně a sociální sítě. Jak jsem se k tomu 
dostal? Už na základce jsem si hrál s jazykem Pascal, pak někdy na střední se výrazně 
začal rozšiřovat internet v ČR  a s tím přišel rozmach webových stránek. Takže jsem se 
chytil tohoto směru. Po škole jsem nastoupil na marketingové oddělení jedné velké 
cestovní kanceláře, kde jsem měl na starost správu online aktivit od nákupu po výrobu 
kampaní a v cestovním ruchu a marketingu pro tento obor jsem pak zůstal dalších 8 let 
a za tu dobu jsem měl to štěstí se setkat s řadou zajímavých projektů a nasbírat velmi 
cenné zkušenosti. Mimo to jsem začal provozovat i vlastní sportovní eshop a dělal 
marketingové poradenství, malou chvilku jsem také působil v oblasti prodeje reklamy, 
ale to byla krátká epizodka, která mě příliš nenaplňovala a dnes jsem na volné noze:-) 
 
2) Mám zvláštní pachuť v puse, když slyším marketing nebo reklama. Cítím, že 

jsou tím lidi unavení, a vlastně je to tvá náplň práce. Děláš rád, co děláš? Jaké je v marketingu tvé místo? 
 
Na jednu stranu máš pravdu, dnes je reklama všude a dost se to s ní přehání, ale reklama je pouze součástí oboru marketing. 
To co nabízím v online marketingu já, je snaha o získání si přirozeného publika, šíření vlastního know-how například pomocí 
webu, blogu nebo sociálních sítí, které dá podnikání přidanou hodnotu oproti firmám, které toto nedělají. Pomáhám také 
firmám využívat nízkorozpočtové formy propagace s celkem výrazným zásahem. Koupit si banner umí každý, není na tom nic 
těžkého, ale dělat marketing z pohledu obsahu je mnohem těžší, nepřivede to tisícovky návštěvníků na web denně, ale za to je 
tento způsob dlouhodobý a udržitelný, získáte si tak posluchače, kteří firmě budou naslouchat a přitom za ně mimo práce nic 
platit nemusíte a tato aktivita má i velmi pozitivní efekt ve vyhledávačích. V podstatě potenciálním klientům poradíte, 
nevnucujete se jim a tím si můžete získat jejich loajalitu. Jinak svou práci miluji, což si myslím, že je základ vykonávání každého 
řemesla. 
 
3) Čím se liší tvůj způsob marketingu? 
 

Snažím se lidem nabízet jiný pohled na vlastní propagaci. Firmy chtěji vše instantní, vidí, že 
konkurence je na tom dobře ve vyhledávačích, tak to chtějí také, ale bez práce. Chtějí mít 
tisícovky fanoušků na sociálních sítích, pokud možno okamžitě, ale bez nějaké hlubší analytiky, 
chtějí skvělý web, ale neumí přesně definovat svou představu, atd. Já se snažím jim ukázat 
pohled takový, že se musejí aktivně zapojit do tohoto procesu, aktivně komunikovat, nechávat 
nahlédnout pod pokličku vlastního podnikání a nezaměřovat se vždy jen na prodej a nenechávat 
100% činnosti jen na marketingové firmě. Přeci jen klient sám nejvíce rozumí svému podnikání. 
Marketingová firma může nabídnout nějaké technické řešení nebo proces k dosažení cíle, ale 
těžko napíše přirozený a autentický obsah, který bude řešit např. nějaký problém zákazníka. Tedy 
můj způsob se liší v tom, že se snažím dělat věci poctivě a klientům skutečně radit a pomáhat, 
nikoliv jen prodávat své služby. 
 
4) Jirko, budeš mít cyklus přednášek ve Vivě.  O čem budou? 
 
Ano, tento cyklus bude vycházet z toho, o čem jsme se doteď bavili. Bude to série asi 10 
přednášek s volnou diskusí, kde se budu snažit probrat vše od správy a práce s vlastním webem 
po nákup velké bannerové kampaně, zásady komunikace na sociálních sítích, základy měření 
návštěvnosti, PPC, atd. Výsledkem by tedy mělo být, že posluchač si některé věci bude umět 
udělat sám nebo bude umět dobře zadat požadavek k jeho marketingové firmě či číst výsledky. 

 
5) Pozveš si i nějaké hosty? 
 
Ano, mám to v plánu, ale zatím to není nikdo konkrétní. 
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6) Máš za manželku Alžířanku, pracuješ jako coworker ve Vivě, jsi náš člen, živíš se na volné noze. Vedeš zvláštní život. 
Jak to snášíš? :) Jak si se k tomu dopracoval? 
 

A ještě k tomu jsem se přestěhoval z Čech do Ostravy (smích). Ne, nemyslím že vedu zvláštní 
život:-) Žiju úplně normálně a snáším to celkem dobře:-) No, s ženou jsme se poznali na 
pracovní cestě v Egyptě u firmy, u které jsme oba pracovali, já v Praze, ona v Ostravě. K tomu 
být na volné noze jsem se propracoval. Na začátku mé kariéry mi plně vyhovovalo být 
zaměstnancem, mít pevnou jistotu, postupně se to ale začalo měnit, v roce 2008 jsem si založil 
e-shop a od té doby byl asi můj cíl jasnější a jasnější. Ještě jsem pak pár let jako zaměstnanec 
působil, ale být svázaný interními směrnicemi, nařízeními, restrikcemi a poradami mi přestalo 
vyhovovat. Být na volné noze je někdy dost těžké, ale je to velmi efektivní. 
 
7) Jak ti vyhovuje sdílená kancelář ve Vivě?  
 
Mě vyhovuje naprosto a velmi jsem uvítal, když se cowork v Ostravě objevil. Zapadá to do 
mého minimalistického smýšlení v “podnikání”. Snažím se mít vše jen online tak, abych to měl 
kdykoliv a odkudkoliv k dispozici a coworking mi do tohoto modelu zapadá. Nepotřebuji mít 
kancelář, jediné co potřebuji je mít ntb, Adobe a internet. Navíc mi na Vivě vyhovuje, že si 
jednou sednu do kavárny, jednou k pracovnímu stolku a někdy pohodlně do gauče. Potřebuji 

přijít, odpracovat a jít... 
 
8) Pozvi nás na jednu z tvého cyklu přednášek- co bude nejzajímavější? 
 
To je těžké, záleží, co kdo aktuálně řeší za otázky v marketingu. Každá lekce bude něčím 
zajímavá, ale pokud bych měl být konkrétní, tak dnes asi nejvíce všechny zajímají 
sociální sítě, ale zajímavá bude i lekce Obsah je král. 
 
9) Pro koho tyhle přednášky jsou? Koho pozveme? 
 
Celý cyklus přednášek bude primárně zacílen na pracovníky nebo živnostníky, kteří mají 
ve firmách na starosti správu webu nebo nějakých online aktivit, ale není to jejich 
hlavní náplň práce a jsou spíše laiky v oboru. Přednášky budou laděny tak, aby byl 
výklad pochopitelný pro naprosté začátečníky s konkrétními ukázkami z praxe a 
posluchači si tak mohli některé aktivity dělat tzv. in-house. 
 
Přihlásit se na cyklus přednášek k Jirkovi, nebo na jednotlivé přednášky můžete na 
ahoj@vivaostrava.cz.  
 
"Nech už sa v prítomnom okamihu deje čokoľvek, prijmite to, akoby ste si to sami vybrali. Prijmite to - a potom jednajte. Vždy pracujte s tým, a nie proti tomu. 
Urobte si z prítomného okamihu svojho priateľa a spojenca a nie svojho protivníka. Zázračne to premení celý váš život."  
~ Eckhart Tolle 

Mapa Vivy a Viva samoobsluha 
 

Kdo u nás už byl ví, že prostory 600m2 s členěním jsou pro nové lidi někdy 
labyrintem. Napadlo nás, že velkou zeď uvnitř prostor využijeme k tvorbě velké 
Mapy s panáčkem Zde stojíte ☺. Jednotlivé místnosti jsou označeny a dokážete 
tak jednoduše zjistit, kde jsou např. toalety, protože to je asi nejhledanějším 
místem ve Vivě.  
 
Jsme docela rádi, že 
nemusíme trčet na recepci 
a můžeme Vám důvěřovat. 
Zjistili jsme totiž, že sedět 
někde deset hodin je pro 
nás velmi nekreativní , 

neproduktivní a náročné. A pocit důvěry potřebujeme všichni, nějak se 
z naší společnosti vytratil. Tak jsme to zkusili…. Platíte do velké sklenice 
od okurek a zapíšete se do deníčku vedle. No co? ☺ 
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Rozhovor: Sedm principů života s Lucií Hovjackou 
1) Od března budou jednou měsíčně probíhat přednášky 7 principů. Principů, rad a návodů, jak žít je všude plno, je spousta 
rádců, přednášejících apod., v čem je tvých 7 principů jiných? 

Upřímně odpovím, že nejsou jiné. Jsou to principy, které zažíváme každý ve svém životě, zažíváme je napříč oblastmi a 
situacemi našeho běžného života.  Jen si to v tu chvíli možná 
neuvědomujeme. Je spoustu systémů a technik, které s těmito principy 
také pracují, jen je pojmenovávají jinými lidskými slovy. Každý z nás 
reaguje na pojem či slovo jinak a proto někdo tyto principy vysvětluje 
např. pomoc numerologie, astrologie atd., já je popisuji z pozorování 
vlastního života, zkušeností mých i lidí okolo mne. 

2) Těch 7 principů si vydala jako knihu. Co si prožila, že si našla 7 
principů ve svém životě? Čím si prošla, že si vydala tuto knihu? Zajímá 
mě to, protože procházím a prošla sem si mnoha věcmi, ale na 7 
principů sem zatím nepřišla (smích), a knihu napsat už vůbec ne. 

Co jsem prožila? Svůj život ☺  Těchto 7 principů jsem prožívala a 
prožívám stále. Ale vědomě se vlastním osobním rozvojem zabývám 
v různých cyklech už více než 15 let. Různé situace, zážitky a zkušenosti 

mne postupně přivedly na hlubší a hlubší přemýšlení o člověku a jeho pochodech. Navštívila jsem i úžasné kurzy a přednášky, 
hodně jsem četla o rozvoji i duchovním. Všimla jsem si, že to co čtu a navštěvuji, jsou vždy zahraniční autoři a já hledala knihu 
nebo kurz, který by vedl někdo „místní“, kdo rozumí tomu, odkud jsem. Toužila jsem po knize, která by nebyla obsáhlá jako 
román, nebaví mě číst „tlusté“ knihy, protože se pak snadno člověk ztratí v množství informací. Postupně jsem také začala více 
komunikovat s duchovními nebo řekněme vnitřními průvodci a rádci. NO a jednoho dne přišel nápad, „napiš knihu ty“. Své 
intuici a vnitřnímu vedení věřím, svými nápady se nechávám vést, a protože jsem vždy ráda psala, nebylo to nic těžkého začít. A 
to i přesto, že jediné co jsem v té době věděla, byl název – 7 Principů a záměr pro psaní knihy – aby byla tenká, jednoduše 
napsaná, pochopitelná pro každého a aby pomohla všem, kteří ji budou číst, včetně mě. Toť vše, tak to začalo … poté jsem si 
začala všímat, že i s klienty a přáteli mluvím pořád o takovém a onakém principu a tím jsem si začala i slovy popisovat a 
uvědomovat, co mám napsat. Sama jsem také zažívala co to je, číst knihu, mít spoustu informací a nevědět co s nimi, proto 
jsem k teoretickému popisu ještě přidala praktickou část a bylo skoro hotovo. 

3) 7 principů - napadá mě 7 hříchů- souvisí to s tím? 

Ne, tak to vůbec ne. Já věřím na příčinu - následek, nebo jinak řečeno akce – reakce, na hříchy v tom slova smyslu, jak ji asi 
chápou lidé, nevěřím.  

4) Jaké jsou přednášky, o čem jsou a jakou mají formu? Jsou pouze poslouchací nebo mají formu workshopů? 

Přednášky, resp. cyklus přednášek o 7 principech, je jak název napovídá, o sedmi životních principech, které zažívá každý z nás 
ve všech oblastech života a prolínají se samozřejmě i mezi osobami navzájem.  

Jak jsem již naznačila, jsem člověk, který raději než jen teorii má praxi, proto součástí každé mé přednášky, semináře či kurzu 
jsou vždy nějaká relaxační, meditační či praktická cvičení. Snažím se lidem dávat zážitek, nejen slova … 

5) Ty sama ses potýkala se svou "vzdušnou" povahou, jak si se dostávala na 
zem? 

Má povaha byla spíše ohnivá než vzdušná a vzhledem k tomu, že jeden 
z principů, o kterém píši a mluvím je princip Rovnováhy, naučila jsem se časem 
oheň vyvážit a vyrovnat tak všechny živly tak, aby pro mne i mé okolí bylo 
snazší žití. 
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6) Jak vnímáš posun přes rok 2012 a jak vidíš rok 2013? 

Já osobně jsem se v roce 2012 potýkala s několika pro mne složitými a nelehkými situacemi a přiznám se, že mi opravdu vždy, 
pomohla má víra v Univerzum a v to, že ač to mnohdy v daný moment nechápu, VŠE má svůj smysl. A vždy jsem posléze i 
pochopila, což je skvělé. A rok 2013 je pro mne rokem, kdy lidé, včetně mne, lépe „uvidí“, budou schopni podívat se za hranice, 
kterými jsme se sami obklopili. Více a snadněji budeme chápat souvislosti mezi námi, tím co myslí a svými činy tvoříme a že vše 
je opravdu v našich rukách. Naučíme se „vidět srdcem“. Přestože to nyní tak nevypadá, je to jen tím, že každý z nás má jinou 
vývojovou osu… 

7) Takže budeš mít cyklus přednášek- budou na sebe navazovat nebo budou samostatně? Co získám, když příjdu? Musím být 
nějaký vhodný "typ"? 

Přednášky na sebe budou navazovat, každá přednáška bude o jednom z principů. Postupně tak vysvětlím a ukážu, o čem jsou a 
jak spolu souvisí, proto je určitě vhodné absolvovat celý cyklus.  

Všichni, kdo přijdou, si ujasní, nebo ujistí, jaké mají vlastní nastavení. V případě, že mají nějakou situaci k vyřešení, určitě získají 
návody, jak si v takovýchto situacích poradit a jak je „uzdravit“. 

A navíc se díky relaxačním cvičením také uvolní, což je v dnešní době neméně potřeba ☺ 

8) Co cítíš jako nejdůležitější ve svém životě?  

Priority se nám v životě mění a já měla vždy různá období s různými privilegii, někdy to byla dobrá práce, jindy úžasný vztah, 
nebo dítě, asi tak jako každý. Postupem času a osobního vývoje jsem vše zredukovala na vždy pomáhající energii lásky, štěstí a 
klidu. Je pro mne hodně důležité být, žít i jednat s láskou, pochopením a klidem zároveň, a to nejen k mým klientům, blízkým a 
lidem v okolí, ale také sama k sobě. Ale i já se stále učím … 

Víte, že… 

Coworking podporuje produktivitu? Sdílení pracovních prostor s dalšími lidmi je inspirativní a motivující a nemusí být vyhrazeno jen pro freelancery a soukromé 
podnikatele. Dokazují to i čísla z průzkumu časopisu Deskmag. 

71 % dotázaných uvedlo, že poté, co začali pracovat ve společných prostorách, jejich kreativita vzrostla. A nejen ta. 50 % lidí v průzkumu uvedlo, že se zvýšil i 
standard jejich odvedené práce a více jak polovina uvedla, že se zlepšilo i jejich včasné dokončení projektů. Coworkingová místa jsou také specifická svým 
časovým neomezením, většina lidí v nich dává přednost práci mimo klasické pracovní hodiny. Ve wordcloudu se můžete podívat, jaká jsou podle studie 
nejčastější slova spojovaná s coworkingem. 

Náměstí UMOB Jih jako coworkingové městečko? 
 

 

Napadlo nás, že až se příští rok rekonstruovat náměstí UMOB Jih, mohli by se startupy, kterým pomáháme s rozvojem 
podnikání a prací na tom, co je baví, vytvořit malé městečko startupů, inovátorů a podnikavců. No jen si to představte… Místo 
některých obchodů bychom tam našli mýdlový krámek s levandulí, konzultantská kancelář pro nové alternativní zdroje, webaři, 
prodejna s hudebninama, kreativní dílny… ☺. Je to vize, kterou jsme již přednesli zástupcům UMOB Jih, kterým se líbila. 
Uvidíme, kam nás to pustí…  
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Pozvánka na představení Škola malého stromu (Divadlo Lávka) 
 

Na březen se do VIVY podařilo pozvat herečku a režisérku Ivetu Duškovou se svým divadelním představením ŠKOLA MALÉHO 
STROMU... Pro ty, kteří tohle krásné divadlo ještě neviděli je to zajímavá výzva… Vřele 
doporučuji... Krásně nastíní životní priority a skrze příběh malého indiánského chlapce i 
lásku k přírodě potažmo životu samotnému:).  

V březnovém čísle Viva news přineseme rozhovor s manželkou Jaroslava Duška, Ivetkou 
Duškovou, která v představení hraje.  

Divadelní představení, ve kterým tři (no, většinu času spíš dva) herci hrají úhrnem asi 
tak 40 postav od jilmů a gumovníků přes krocany a umírající telátka až po lidi 
nejrůznějších barev a charakterů, to celý na ploše cca 3 metrů čtverečních s dřevěnou 
stoličkou, lavicí a štafličkama – to nezní zrovna jako lehkej úkol. Nicméně Iveta 
Dušková, Pierre Lachaise (jinak muzikant a člen divadla Vizita) a Petra Bílková to 
v divadle Lávka zvládají skvěle. Představení Škola Malého stromu podle knížky Foresta 
Cartera vypráví o vyrůstání malýho Čerokíze v Tennessee ve 30. letech 20. století, kdy 
Indiáni rozhodně nebyli populární menšinou a tehdejší křesťanská Amerika jim jejich 
„sociální zaostalost“ dávala pořádně sežrat. Vše se ale vypráví důsledně očima malýho 

dítěte a výsledek je tak místy mile a místy hodně mrazivě naivní – nejen tím mi hra silně připomínala film Rabbitproof Fence. 
Jenže na rozdíl od něj je Škola vlastně dětský představení, takže má spád a poměrně svižnej rytmus, člověk se vlastně (skoro) 
pořád směje a ty mrazivý věci přicházej až v druhým plánu. Nejvíc se mi ale líbil způsob, jakým je celá hra inscenovaná – za 
devadesát minut se na pódiu neodehraje jedinej zbytečnej pohyb, každý gesto/grimasa/slovo je absolutně účelný a scény, kdy 
2 herci během půl minuty vystřídají třeba šest postav (zkuste si to představit!) jsou natolik srozumitelně podaný, že je pochopí 
celkem bez problémů i šestiletý dítě (testováno na Tomovi). A pro takhle malý děti je celej příběh – kromě toho, že se skvěle 
bavěj – navíc docela prima výchozí bod k povídání o toleranci či netoleranci odlišností všeho druhu. Zastáncům šíření 
křesťanských hodnot a pseudohodnot za jakoukoli cenu se tedy Strom asi líbit nebude, ostatním ho vřele doporučuju… 

Lístky si stále můžete objednat na ahoj@vivaostrava.cz 

Víte, že se neustále rozhodujete mezi tím mít PENÍZE nebo ŽIVOT? A že Tomáš Hajzler, tvůrce, myslitel, filozof, teoretik i praktik Svobody v Práci a konferencí 
Svobody na živo napsal novou knihu se stejnojmenným názvem a právě ji prodává? Čtěte o ní více a můžete si ji koupit. My ve Vivě si ji do knihovny právě 
pořizujeme. Tome, přejeme hodně štěstí! http://blog.peoplecomm.cz/clanek/kniha-penize-nebo-zivot.  

 

Na koho máme políčeno na jaře a létě? Na Poltikoviče. 
 

Co Viva chystá kromě webdesignových školení, Sedmi principů a dalších profesních přednášek? Jedni z dalších pozvaných 
hostů, kteří se příjdou Vivě představit jsou Viliam Poltikovič, režisér mezi jehož poslední výtvory patří dokumenty jako Maestra 
Ayahuasca, Učitelé hvězd a nový film zabývající se osudovostí a využití svobodné vůle Fatum. Dalším,kdo přijede na jaře je výše 
jmenovaný Tomáš Hajzler, propagátor Svobody v Práci či Karel Nejedlý, autor a zakladatel metody RUŠ, užívané k řešení 
psychických i fyzických problémů. Snad přijme pozvání i astrolog a filozof Antonín Baudyš ml. S partnerkou, terapeutkou 
Kristýnou. Kdo se do Vivy vrátí je šaman Petr Václavek se svou novou přednáškou Vědomí času (jak poznat a naplnit svůj čas na 
Zemi) , dorazí do Vivy 12. Dubna 2013. Pozvání přijala i Táňa Fisherová, která nám může povyprávět o prezidentské 
kandidatuře z jiné strany, než ji známe…  
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Viva pozvánka na Partnerské masáže 
 

Znát své tělo a znát tělo partnera, je krásné poznání, které přináší radost a lásku. 
 
Partnerské masáže učí poznat každý milimetr těla svého i těla partnera. Učí nejen to, co partnerovy vyhovuje, ale i to co mu vadí. 
Odstraňuje bloky v dotecích a umožňuje pochopit, jak si užít doteků i dotýkání. 
 
2krát 4 hodiny volného kurzu. Cena kurzu pro pár je 4.000 Kč 
 
Kurz je vhodný pro páry hledající nové obzory a je velice vhodný jako svatební dar nebo dar zasnoubeným. 
 
První část kurzu je zaměřena na poznání sebe a otevření partnerské, neverbální komunikace. Na závěr dostanete návod, jak doma 
prohloubit důvěru, formou hry. 
Druhá část kurzu je o vypilování doteků a prozradím vám, proč a jak masér doteky ovládá pro nejlepší účinek. 
Omezení počtu osob v kurzu je tvořen, pro jeden pár. Máte-li však druhý pár, který znáte na úrovni společné sauny, jste vítání 

všichni. Jako tajný dárek partnerům z kurzu je proměna lechtivých míst v místa příjemné na dotek. 

Program na ÚNOR 2013 
 
TIP: Kdo má rád Vivu a zajímá ho, co nového a program, můžete se zaregistrovat emailem na www.vivaostrava.cz , do novinek emailem. Nebudou vám chodit 
spamy, pouze když je něco nového, když jsou ještě lístky na nějakou akci a tak. Taky si můžete nechat nasdílet náš kalendář do svého googlu na 
www.vivaostrava.cz , který můžete připojit k Vašemu. Určitě se přijďte mrknout na novou laura Coffee a usmát se do vitríny na ty, kteří s Vámi 
sdílejí svou práci. Celý program najdete na konci těchto novin. Těšíme se na Vás, nejen v listo-padu ☺, ale taky na to, čím se navzájem o-Boha-tíme. Krásný 
listopad všem. Viva 

Program Coworkingového centra VIVA – Únor 2013  Informace o akcích na: www.vivaostrava/program.cz 
St 13.12. 8:30–10:00  @Připoj se (každou druhou středu v měsíci )  Vstupné 100 Kč 

  PŘIJĎ NA NEFORMÁLNÍ SNÍDANI / PREZENTUJ SVOU FIRMU ČI PROJEKT A PŘIVEĎ HOSTA!     

Po – út  18.-19.2.    9:00-17:00  Webdesignerské školení        Cena školení je 6 900 Kč 

HTML5, CSS3, responzivní a mobilní           

Čt 20.2. 17:00-18.30 Obsah je král     Vstupné je 100Kč   
  Seriál krátkých přednášek na téma online marketingu. 

Přednášky budou vedeny laickou terminologií a předpokládají se pouze základní znalosti.     

Pá 22.2. 18:00-21:00     OvaCopy sraz kreativních lidí     Vstupné je dobrovolné 

Stř 28.2. 17:00-20:00 „Slovo“ s Vítem Swaczynou    Vstupné je 200 Kč 

Jak slova mohou pomáhat či hatit naše plány a sny? To si povíme právě na tomto semináři.  

Coworkingové centrum Viva Ostrava www.vivaostrava.cz 

 Horní 1492/55, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

 773 408 090 
 ahoj@vivaostrava.cz 

 www.facebook.com/vivaostrava 
 www.facebook.com/kavarnalauracoffee 
 www.facebook.com/kukyostrava 

 @vivaostrava 
Tip: Můžete zaregistrovat svůj email do odebírání novinek na www.vivaostrava.cz úplně vespod. Budeme Vám posílat emaily jen občas. ☺ Přidejte si nás na 
facebook VivaOstrava nebo KavarnaLauracoffee či KukyOstrava. Pokud chcete pohlídat své děti v průběhu našich akcí, prosím rezervujte se na 
ahoj@vivaostrava.cz. Můžete také přispět na provoz Vivy. Průhlednou sklenici od okurek máme u vstupu na recepci. Děkujeme, Viva Ostrava. 


