
Mezinárodní
®Watsu týden

       22. – 28. března 2020

-  Celosvětová událost s cílem zdarma představit obecně vodní terapie a jejich celostní
  přínos a vliv na člověka
-  Otevřená akce pro širokou laickou i odbornou veřejnost
-  Akce, kde se osobně seznámíte se světem vodních terapií

®Mezinárodní Watsu týden
      

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET  SVĚT

VODNÍCH TERAPIÍ

www.watsu-czech.cz

uzivatel
Textové pole
V reakci na  "VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU", který vyhlásila ode dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky se ruší od 22.3.-28.3.2020 plánovaná propagace vodních terapeutů "World Watsu Week" v ČR a tato celosvětová akce se posouvá na dobu, kdy pomine hrozba současné epidemie. Těšíme se na to, až Vás později budeme moci společně přivítat opět ve vodě a voda nám pomůže zapomenout na starosti, které nás teď všechny trápí ..... . Přejeme všem mnoho zdraví a jak řekla jedna naše skvěla kolegyně .... "Proplujte všichni s ladností delfínů tímto obdobím nejistot".                                                                                      Vaše  WATSU a WATSU Czech
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22. 3. 2020 Neděle 

25. 3. 2020 Středa 

24. 3. 2020 Úterý 

27. 3. 2020 Pátek 
Neděle  22.3. – BC Šikulka, Rudolfovská 634

17,30 – 19,30 ® Watsu  Round. Během celého dne 
promítání dokumentů a filmů s tématem vody,
možnost konzultací.  (www.sikulka.com)

9,00 – 17,00 ® půlhodinové zkušební terapie Watsu

Pátek  27.3. – Jóga na Zátiší, E.Beneše 21
19,00 – 21,00 Workshop Tantsu, přednáška o 

®Watsu  ve spoluráci s Mgr. Anetou Bicanovou 
(www.harmoniel.cz, www. joganazatisi.cz) 

17,00 – 19,00 ® Workshop Tantsu, přednáška o Watsu

J. Boreckého 1167/27, Centrum fyzioterapie - 
tělocvična + SÁL A 

Středa  25.3. – Jihočeská univerzita, Zdravotně 
sociální fakulta, budova Vltava (Uran),

777 109 692 Zdenka Jášová
nebo na e-mailu: info@watsu-czech.cz

V případě zájmu o výše uvedené akce si 
rezervujte termín na telefonních číslech:
737 340 460 Hanka Hudečková

®navštívit ukázky techniky Watsu , workshopy, 
přednášky a další akce, kde se nás můžete zeptat 
na to, co vás zajímá, vyzkoušet nové věci nebo jen 
pozorovat. 

Po celý tento týden můžete na několika místech

®9,00 – 17,00 půlhodinové zkušební terapie Watsu
®17,30 – 19,30 Watsu  Round

Během celého dne projekce dokumentů a filmů s tématem vody

místo konání: BC Šikulka, Rudolfovská 634, 370 01 České Budějovice

®17,00 – 19,00 audiovizuální přednáška o vodní terapii Watsu
a workshop relaxační techniky na suchu Tantsu 
místo konání: Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, budova Vltava (Uran),
J. Boreckého 1167/27, Centrum fyzioterapie - tělocvična a sál „A”

14,00 – 16,00 audiovizuální přednáška o přínosu vodních terapií ve
®zdravotnictví + praktický workshop vodní terapie Watsu  se zapojením

některých pracovníků Nemocnice 
místo konání: Nemocnice České Budějovice, a.s. - rehabilitační bazén

®19,00 – 21,00 audiovizuální přednáška o vodní terapii Watsu
a workshop relaxační techniky na suchu Tantsu ve spolupráci
s Mgr. Anetou Bicanovou (www.harmoniel.cz, www.joganazatisi.cz)

místo konání: Jóga na Zátiší, E. Beneše 21

V případě zájmu o výše uvedené akce si rezervujte termín na telefonních číslech:
737 340 460 Hanka Hudečková, 777 109 692 Zdenka Jášová nebo na e-mailu: info@watsu-czech.cz

Akci pořádá WATSU Czech s.r.o., ve spolupráci s Nemocnice České Budějovice, a.s. (www.nemcb.cz)
a Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (www.zsf.jcu.cz) pod záštitou
mezinárodní asociace vodních terapií (WABA - www.watsu.com) a World Watsu Week
(www.worldwatsuweek.com)

Novinky v programu sledujte prosím na
www.watsu-czech.cz nebo na www.worldwatsuweek.cz

nebo na našem FB watsu-czech

www.watsu-czech.cz
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