
Oslavte s námi „MEZINÁRODNÍ DEN JÓGY“  21. 6. 2020 

 

K tomuto energickému dni se váže nejen oslava slunovratu, kdy síla sluneční energie vrcholí a začíná krásné období zářivého 
léta, ale také Mezinárodní den jógy! Pojďte s  námi už počtvrté oslavit v Kolíně tento den a to v neděli 21. 6. 2020 v nově 
otevřeném studiu Fly HighKolín! 

Tento den se dostal v rámci schválení organizací OSN do celosvětového kalendáře v roce 2015 a to díky návrhu Indie s  cílem 
spojit národy napříč všemi kulturami. 

Indický premiér Modi řekl: „Když mluvíme o celostní zdravotní péči, nebo o návratu zpět ke kořenům, chci především zmínit 
jógu.“ A popsal jógu jako neocenitelný dar indické tradice: 
„Nejde o cvičení, jóga ztělesňuje jednotu mysli a těla, myšlení a jednání, naplnění, harmonii mezi člověkem a přírodou, 
holistický přístup ke zdraví a pohodě. Jóga je 5000 let stará indická fyzická, duševní a duchovní praxe, která má za cíl 
transformovat tělo a mysl.“  

Přijďte tento den oslavit s námi cvičením jógy a udělejte tak něco pro své zdravíi pro deštný prales na Sumatře! 

Program:  15:00 – 16:00 hod  Wheel jóga    Darja Švejdová 

16:00 – 17:00 hod  Jemná jóga    Jana Macháčková 

17:00 – 18:00 hod  Power Groove    Zuzka Kunášková 

18:00 – 19:00 hod  Spirální jóga    Jana Macháčková 

19:00 – 20:00 hod  Jóga pro zdravá záda   Petra Homolová 

20:00 – 21:00 hod  Fly jóga    Darja Švejdová 

Poznámka: Změna programu vyhrazena! 

V tento den bude ochutnávka různých lekcí jak pro začátečníky i pro ty, co už nějakou tu zkušenost s jógou mají: 

 lekce Wheel jógy se praktikuje s pomůckou, tedy kolečkem, které použijeme i na masáže, takže si 

nejen zacvičíme, ale krásně si promasírujeme jednotlivé části těla.   
 na lekci jemné jógy se lehce protáhnete od hlavy až ke konečkům prstů na nohou; 

 v rámci lekce Power Groovesi zacvičíte power vinyasa jógu za doprovodu hudby, skvělý zábavný 

způsob, jak se na vlně dechu svobodně ponořit do kreativity jednotlivých pozic;  

 Spirální jógavyužívá pomůcek, aby se tělo i mysl cítilo pohodlně; 

 na lekci Jógy pro zdravá záda protáhneme nejen naši páteř, uvolníme zádové svalstvo a to opět 

v souladu s naším dechem; 

 a na závěr proběhne lekce Fly jógy, která se cvičí ve speciálních závěsných sítích a díky inverzním 

pozicím je skvělá na uvolnění páteře. Přijďte objevit kouzlo létání spojené se zábavou a relaxem. 

V tento den přijďte pouze s hotovostí, protože výtěžek bude věnován spolku Prales dětem,který financuje 
projekt Green Life.  

I když nebudete cvičit, přijďte mezi nás! Každý z Vás může zachránit svůj AR deštného pralesa ve prospěch 
rozšíření rezervace Green Life na Sumatře, která je světovým příkladem spolupráce lidí na ochraně světového 
přírodního dědictví deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat.  Více o záchraně pralesa na 
http://justicefornature.org. 

Doporučená minimální výše příspěvku je 90 Kč za lekci, kterým zachráníte 10 m² 

deštného lesa (denně kyslík pro 90 bytostí)!!! 

Instruktoři se vzdávají svého nároku na honoráře, studio Fly High poskytuje své prostory a služby recepce zdarma.   

Na akci je možné se přihlašovat přes rezervační systém studia Fly High  

www.jogakolin.isportsystem.cz. 
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