
Taiji Forum 2017 – 
Mezinárodní setkání 
a soutěž

Drazí příznivci  Taijiquan, Qigongu a Wushu,
Čínská vnitřní (pohybová) umění jsou jedinečná v tom, že propojují zdravotní, 
bojovou 
a duchovní stránku. V posledních desetiletích rozšiřování čínských bojových 
umění ve světě stále  viditelně roste. Jak v Číně, tak na celém světě se vyvíjejí 
nové styly, školy a přístupy, které nyní doplňují tradiční způsoby  výuky a 
tréninku:  jeden společný kořen dal vzniknout mnoha šťavnatým listům.

Věříme, že přišel čas spojit se a sdílet naše zkušenosti při společném setkání 
Východu i Západu.

Náš záměr
• vytvořit  mezinárodní setkání k oslavě bohatství čínských vnitřních umění s 
účastníky 
z různých zemí z celé Evropy a Asie - učitelů, lékařů, odborníků  a amatérů
• ukázat a oslavit různé přístupy a styly Taijiquan, Qigongu, Wushu a jiných 
čínských vnitřních umění, ve všech svých bohatých podobách: od zdravotních 
až po bojové stránky, 
od tradičních až po „moderní“ systémy, od meditace až po atletická vystoupení
• poskytnout prostor pro workshopy se záměrem budoucí mezinárodní 
výměny, založené 
na sdílených principech
• organizovat soutěže jak v předvádění forem, tak v  Tuishou v duchu 
vzájemného respektu

Program (koncept)
Pátek: Den škol, sdružení a praktikujících skupin
• krátké „ochutnávkové“ workshopy, ukázky
• semináře rozhodčích
• Večer: ukázky skupin

Sobota/Neděle: Podrobné workshopy a soutěže
•  Qigong, Taijiquan, Wushu všech stylů
•  International Taiji Forum Championship (ITFC) – Mezinárodní 
mistrovství v Taijiquan, Wushu a Tuishou
Sobota: první kola, soutěže forem / Neděle: Finále forem a  Tuishou;  
Slavnostní závěr
•  Sobota večer: společenský večírek



Místo a čas
Trade Fair City of Hanover, Germany
Datum: 8.-10. září 2017
Místo: University Sports Center Hannover; Kulturzentrum Faust / Tai Chi Studio
Jazyk: Angličtina

Chceme tě! – Podpoř nás.
Nejjednodušší způsob jak nás podpořit je prostřednictvím sociálních sítí: jednoduše nám dejte 
„lajk“ na https://www.facebook.com/InternationalTaijiForum/ a zůstaňte s námi v kontaktu!

Pokud sdílíte naše hodnoty mezinárodní výměny a naše nadšení pro čínská vnitřní bojová umění a 
chcete být součástí projektu Taiji Forum 2017, tak:
•  přispějte ke Dni škol workshopem nebo ukázkami
•  staňte se promotorem (šiřte informace ve vašem okolí, staňte se vedoucím delegace)
• aktivně podpořte naši myšlenku (poskytněte finanční prostředky jako sponzor, umístěte vaši 
reklamu v našem informačním letáku)

napište prosím anglicky (eventuálně  německy nebo francouzsky) e-mail s vašimi návrhy 
a s kontakty na vás na:
office@taiji-forum.com
Ozveme se vám!

Hledáme také partnerská sdružení a mediální partnery. Velmi uvítáme nabídky  ke spolupráci a/nebo 
vzájemné podpoře. – Neváhejte nás kontaktovat, abychom mohli  prozkoumat naše společné 
možnosti!

Pro další informace o setkání Taiji Forum a  Mezinárodní mistrovství Taiji  Forum nás  navštivte 
na: https://taiji-forum.com/taiji-forum-2017/

NÁŠ TÝM
Nils Klug (GER) – koordinátor projektu
Pim van den Broek (NL) – design
Wang Ning (China/GER), Yonghui Deistler-Yi (China/AT) – poradce pro multikulturní otázky
Gabi Kannenberg (GER) – kancelář

Uložte si datum! – Taiji Forum Meeting 2016 (Setkání Taiji Forum 
2016)
12.-14. Září 2016, Hannover
Pro úplný program a podrobnosti registrace navštivte: https://taiji-forum.de/taiji-forum-2016/

Contact: Taiji Forum / Nils Klug, Zur Bettfedernfabrik 1, D-30451 Hannover, Germany
Tel.: +49-511 / 45 35 75, Email: office@taiji-forum.com
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