
Úterý 6. září 2016 od 17.30 hod., 
v Riegrově 51, České Budějovice

Večerem vás provede moderátorka   
Mirka Nezvalová

Hlavní host večera:
Olga Knoblochová, která stála    
u zrodu značky Dermacol 

PROGRAM VEČERA

Nikdy není pozdě… začít znovu jezdit na kole. Pokud se vám nechce šlapat do kopců, můžete 
si cestu vychutnat díky novému trendu - elektrokolům. Vladimír Míka, majitel značky Apache 
a prodejny kol DAJ sport, mimo jiné poradí, na co si dát pozor při výběru kola a proč vůbec 
začít uvažovat o jejich pořízení.

Podaná ruka… od Mileny Vlčkové, ředitelky Waldorfské základní školy v Českých 
Budějovicích, která přijde představit waldorfskou pedagogiku a její specifika. Navštěvují 
vaše děti nebo vnoučata waldorfskou školu a vy pořád nechápete, proč nedostávají klasické 
známky? A v čem se tato pedagogika liší od Montessori pedagogiky?

Splnit si svůj sen… Olga Knoblochová (83), rodačka z Prostějova, se hrdě hlásí ke svému 
jihočeskému původu po tatínkovi. Postupně se jejich chata v Kardašově Řečici změnila v dům, 
kde dnes žije. V Českých Budějovicích maturovala v roce 1952 na sociálně zdravotní škole, 
v roce 1958 nastoupila do vznikajícího Ústavu lékařské kosmetiky v Praze. Stála u zrodu 
značky Dermacol a byla vlastně první československou vizážistkou. V roce 1990 založila Unii 
kosmetiček a její prezidentkou byla do roku 2011. Jejím „dítětem“ je Akademie profesionální 
kosmetiky, kde od roku 1990 vychovává budoucí kosmetičky dodnes. Je autorkou devíti 
knih s tématem péče o pleť. S prvním manželem, lékárníkem Milanem Červákem, má syna 
Milana (64), s druhým, chirurgem Jiřím Knoblochem, Jiřího (53) a Isabellu (50). Deset let 
žila s cestovatelem Jiřím Hanzelkou. Má osm vnoučat a tři pravnuky. Ve volném čase ráda 
pracuje na zahradě, jezdí na kole, a jak sama říká, chvilku neposedí.

Předpokládaný čas ukončení: 19.30 hod.             Přijďte si užít inspirativní večer do Klubu R51plus!

www.ledax.cz        www.riegrova51.cz

Tento projekt je spolufinancován 
Statutárním městem České Budějovice

(Foto: www.stylenew.cz)


