
Úterý 5. dubna 2016 od 17.30 hod., 
v Riegrově 51, České Budějovice

Večerem vás provede moderátorka   
Mirka Nezvalová

Hlavní host večera:
Lenka Kočová

PROGRAM VEČERA

Nikdy není pozdě… začít cvičit jógu. Riskujete prý jen to, že vám změní život k lepšímu. Tak zní  
krédo studia Think Yoga, které vzniklo z potřeby umožnit všem praktikovat jógu v příjemném 
prostředí.  Think Yoga je prostorem, kam si nejdete pouze zacvičit, ale můžeme se tu vzájemně 
učit jeden od druhého, načerpat energii a nalézt motivaci k práci na sobě. Abyste pocítili benefity, 
které jóga přináší, koncipuje studio většinu lekcí do 3 měsíčních kurzů, ale můžete přijít i na 
tzv. Drop-in lekce, kam je možno vstoupit kdykoli bez rezervace. A pokud nemůžete pravidelně 
docházet do jednoho kurzu, rádi vám tu vyjdou vstříc a vytvoří kombinaci několika kurzů. To už 
stojí za zkoušku, co říkáte?

Podaná ruka: tentokrát si Eva Hejduková zabrala rubriku sama pro sebe. Plánuje pro vás nové 
akce, kurzy a také módní přehlídku a rády by vám o tom pověděla víc. 

Splnit si svůj sen: Lenku Kočovou vždycky bavilo tvořit rukama a rozhodně jí nechyběla fantazie. 
Malovala, paličkovala, drátovala, tkala nebo modelovala z hlíny. Stala se zdravotní sestrou nejprve 
v budějovické vojenské nemocnici a později instrumentářkou na operačních sálech chirurgie, 
traumatologie a nakonec kardiochirurgie v nemocnici krajské. Tvrdí, že tím si splnila svůj první 
velký sen. K tomu ještě stihla vystudovat na Jihočeské univerzitě obor rehabilitační péče. A 
protože se ve své diplomové práci zaměřovala na výživu a stravování, začala přemýšlet o dalším 
snu, v němž chtěla spojit zdraví, tvoření i styl stravování. I to se jí podařilo. Tak vznikla firma Raw 
od Kočovky, v níž využila všechny své dosavadní zkušenosti. Její zákusky a dorty se staly hitem!

O přestávce bude možnost ochutnat raw dobroty od Kočovky.

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


