
 

 

Park Pravíkov 
Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov 

Na prázdniny do Parku                 

- relax a rekonstrukce! 

Nový Park se nachází v malebné vesnici Pravíkov na 
Vysočině několik kilometrů od Pelhřimova. Prostory, které 
jsme pro Park koupili, obsahují dva domy a velkou 
prostornou budovu, dříve využívanou pro chov krav. 
Nedílnou součástí je také několik desítek metrů čtverečních 
zeleně. 

Prostoru tedy bude pro všechny dost! V létě na okolních 
loukách, až se ochladí tak uvnitř budov. Již dnes je možné 
Pravíkov navštívit. Vzhledem k tomu, že je však potřeba 
dát vše do pořádku a připravit Park na nadcházející akce, 
probíhá nyní generální rekonstrukce. Počítejte tedy s 
montérkami s sebou! Za přidání ruky k dílu se pak můžete 
těšit na oddech u nedalekého rybníčku či při společných 
večeřích. Podívejte se do diáře a dejte nám vědět, kdy s 
vámi můžeme počítat.   
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Máme Park! 
orem! Podařilo se! Velké díky všem, 

kteří nám drželi palce! S rado-
stí vám můžeme oznámit, že 
máme Park studií a reflexe v 
České republice! Na konci 
června jsme přebrali klíče od 
krásných prostor v obci 
Pravíkov nedaleko Pelhřimova a 
tím se začala psát historie 
prvního Parku studií a reflexe v 
České republice!  

Za vším stojí usilovná práce 
řady z vás, kteří si zde takový 
prostor přáli. Děkujeme všem, 
kteří se na současném stavu 
věcí podíleli a velmi se těšíme 
na další společné dny nejen v 
krásném prostředí Pravíkova! 

 

Jde to!   
Řekli jsme si, že chceme 

Park, a ono to šlo!  
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Zprávy ze světa 

Protože nejen v Čechách, ale také ve světě 

v ostatních Parcích se děje moc zajímavých 

věcí, chtěli bychom vám některé z nich v této 

sekci přiblížit. 

Otevření centra studií v Parku 
Attigliano v Itálii 

 

7. května 2011 se v Parku studií a reflexe 

v Attiglianu slavnostně otevíralo centrum studií. 

Centrum studií se ve všech Parcích využívá pro 

práce Školy, pro semináře, jako místo inspirace, 

zázemí k osobní práci. 

Inaugurace monolitu v Parku 
Mikebuda v Maďarsku 

 

17. září se v Parku Mikebuda slavnostně odhalí 

monolit jako jeden ze základních prvků 

zdobících každý Park studií a reflexe.  

Tento architektonický prvek se objevil 

mnohokrát v historii ve všech částech planety. 

Vždy sloužil jako něco, co spojuje nebe se zemí, 

jako „osa světa“. V různých civilizacích se lidé 

dostávali do kontaktu s „nebem“ různými 

způsoby, mnohokrát to ale bylo pomocí stromů, 

schodů, hor či různých památníků.  

Monolit v Parcích studií a reflexe je vyroben z 

nerezové oceli, aby vypovídal o době, ve které 

žijeme. V monolitu je vyryto datum, kdy byl 

konkrétní Park otevřen. 

Několik lidí z ČR se do Maďarska na tuto milou 

událost vydá. Kdo se chce přidat, je samozřejmě 

srdečně vítán…  
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Bourání, opravy, malování, úklid – i to je v 
těchto dnech Park Pravíkov  

 kuchyně, stavba oddělovací příčky, oprava 

odpadů, topení a koupelny. Kromě toho je 

třeba dbát i na venkovní prostory.  

Pravidelně sekat trávu, pořádně promyslet, 

co s přilehlou budovou kravína a řada 

dalších náležitostí.  

Uvítáme proto každou pomocnou ruku, 

kohokoliv, kdo bude chtít v Pravíkově 

pomoci, třeba jen na pár hodin.  

Víte-li již dnes, kdy budete chtít do 

Pravíkova přijet, napište, prosím, na email 

info@parkpravikov.cz, ať víme, že s vámi 

můžeme počítat, a můžeme tak udělat 

správný pracovní plán.   

 

Obrovské prostory v podobě dvou budov a 

jednoho bývalého kravína s sebou nesou 

kromě radosti také řadu povinností v podobě 

údržby a oprav. Než začneme vše plně 

využívat, je třeba, aby všechny prostory 

prošly řádnou revizí. Některé si navíc 

zaslouží menší  či větší rekonstrukci.  

Během prázdnin proto v Pravíkově probíhají 

nepřetržité práce. Za dva letní měsíce máme 

v plánu kromě všudypřítomného zkrášlování, 

úklidu a malování stihnout i pár nutných 

větších úprav. 

Čeká nás oprava střešní krytiny, oprava 

prasklin ve zdech, revize oken, rekonstrukce 

Pracovní víkend Světa bez válek 

O víkendu 8.-10.července se v Pravíkově konalo 

neformální setkání členů humanistické 

organizace Svět bez válek. Byl to pracovní 

víkend, kdy se všichni mohli sejít, povídat a u 

toho zároveň udělat obrovský kus práce!  
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Zůstaňte v kontaktu!  

Pořád se něco děje, buďte při tom!  
Dění kolem Parku Pravíkov od počátku provází 

neustálý vývoj. Proto je dobré být pozorný, 

sledovat aktuální dění a být v obraze! Neustále 

přibývají nové plány, akce, možnost jak se zapojit. 

Nenechte si uniknout novinky a buďte s námi v 

kontaktu skrze různé kanály! 

 

Osobní setkávání  
Osobní setkání a popovídání vždy bylo a bude 

nejlepším způsobem, jak se dozvědět o novinkách a 

všem, co se právě děje. Přijďte na některou z akcí, 

které pro Park pořádáme, přijeďte vypomoci přímo 

do Pravíkova a kromě osobního setkání se vám 

dostane i úžasná atmosféra, která celý projekt 

provází! Jste srdečně zváni!  

Internetové stránky 
 Aktuální dění, pozvánky na akce, ale také informace 

o dalších Parcích ve světě či kontakty naleznete na 

internetových stránkách www.parkpravikov.cz.  

 

 

 

 

Sociální sítě 
Jdeme s dobou, a tak i Park Pravíkov najdete na 

sociální síti Facebook. Aktuální zprávy a dění 

můžete společně s fotografiemi sledovat na stránce 

Parku www.facebook.com/parkstudii. 

 

http://www.parkpravikov.cz/
http://www.facebook.com/parkstudii


 

 

 

K zamyšlení, či meditaci... 
V této sekci bychom vám vždy chtěli 

citovat pár vět od různých autorů, nad 

kterými stojí za to se zamyslet... Snad se 

vám budou líbit! Tentokrát to bude část 

ze Silova poselství id argentinského 

spisovatele a filozofa Maria R. Cobose. 

 

 

Spánek a probuzení 

 

1. Nemohu považovat za skutečné to, 

co vidím ve svých snech, ani to, co vidím 

v polospánku, ani to, co vidím, když bdím, 

ale jsem zasněný. 

 

2. Za skutečné mohu považovat to, co vidím, 

když bdím a neoddávám se přitom snění. 

Nemluvím tu o tom, co zaznamenávají mé 

smysly, protože naivní a nejasná “data” mohou 

přicházet z vnějších i vnitřních smyslů stejně 

jako z paměti. Mluvím tu o svých myšlenkových 

pochodech, které se vztahují k ”datům”, o 

kterých přemýšlím. Platí, že když je moje 

vědomí probuzené, tak “ví”, ale když je 

uspáno, tak “věří”. Zřídkakdy vnímám 

skutečnost nově, a tehdy chápu, že to, co 

obvykle vidím, se podobá snu nebo polospánku.  
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