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Parky studií a reflexe jsou místem pro všechny, kteří se 
chtějí zamýšlet a hledat odpovědi na otázky týkající se 
smyslu života, překonání bolesti a utrpení, budoucnosti… 
Jsou to místa setkávání a kon taktu s tím nejlepším v nás  
a s tím nejlepším v ostatních. Jsou místy setkání  
a vyzařování nové spirituality, která odmítá každou formu 
násilí a diskriminace a která apeluje na posvátnou dimenzi 
lidského vědomí pro nalezení svobody a smyslu. 

V současné době existuje ve světě již 30 takových parků.  
V červnu 2011 se podařilo Park studií a reflexe vytvořit 
také v České republice. 

E-mail: info@parkpravikov.cz

Parky studií a reflexe 
Pravíkov

Kalendář akcí Parku Pravíkov 
Leden
12. 1.  Prezentace a organizační schůzka Parku Pravíkov – setkání pro  
  všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit (Tyršova 1, Praha 2 / 18 hod.) 
14.-15. 1.  Seminář Aforismy, pořádá Komunita Silova posleství Cesta
27.-28. 1.   Dílny I., první část prací s materiálem 
29. 1.         Organizační schůzka Convergence of Cultures 

Únor
11.-12. 2.  Seminář Žádost, pořádá Komunita Silova posleství Cesta 
24.-25. 2.   Dílny II. 
26. 2.         Organizační schůzka Convergence of Cultures 

Březen
3.-4. 3.   Pracovní víkend v rámci II. fáze rekonstrukce Parku Pravíkov 
10.-11. 3.  Seminář Komunity Silova posleství Cesta
24. 3.    Společná žádost a přivítání jara
23.-25. 3. Dílny III. 

Duben
21.-22. 4.  Výchova k nenásilí / Uměním za nenásilí, Komunita pro lidský rozvoj 
27.-28. 4.  Dílny IV.
29. 4.   Organizační schůzka Convergence of Cultures 

Květen
4.-6. 5.   Výročí založení Humanistického hnutí
25.-26. 5. Dílny V.
27. 5.   Organizační schůzka Convergence of Cultures 

Červen
23.-24. 6. Slavnostní inaugurace Parku studií a reflexe Pravíkov
 
Aktuální přehled akcí a bližší informace na www.parkpravikov.cz 



Již od nepaměti existují místa k rozjímání nad zkuše-
nostmi přesahujícími rámec každodenního života, která 
mají co do činění se smyslem života.

Ani celosvětová vzrůstající krize nemůže umlčet tyto 
hluboké otázky. “...Každá lidská bytost má právo ptát se 
po smyslu života, po lásce, po přátelství, …po všem, co 
utváří poezii a velikost lidské existence. Existence, kte-
rou se dnešní povrchní a lhostejná materialistická kul-
tura snaží degradovat - vlečíc vše ve směru zvrácených 
hodnot a rozpadu.”

Takže i dnes, možná více, než kdykoliv jindy, potřebuje-
me tato zvláštní místa, tyto speciální prostory.

V současné době se mnoho lidí zabývá kulturními, spo-
lečenskými i humanitárními aktivitami ve snaze přispět 
k vytvoření nenásilné a spravedlivé společnosti.

K opravdu hluboké společenské změně je ale nezbytná 
i hluboká změna osobní. Potřebujeme nastoupit cestu 
sebepoznání a duchovního rozvoje. Nesmíme zapomí-
nat na ty nejhlubší aspirace, na všechno co dává smysl 
naší existenci.

“Hledáme zkušenost, která nás dokáže nezávisle na naší 
víře dovést k hlubokému vnitřnímu míru, bezmezné ži-
votní síle a radosti, která dokáže odolat všem nevyhnu-
telným životním překážkám. Takovou zkušenost, která 
nás zbaví strachu, která nás zbaví našich úzkostí, která 
nás zbaví naší uzavřené budoucnosti. Zkušenost, která 
otevře naše obzory.”

Stavíme Parky studíí a reflexe, abychom vytvořili mís-
to pro setkávání, semináře a pro studium člověka a jeho vývoje. Tyto Parky jsou otevřené 
všem, jsou místem setkání různých kultur, bodem, kde se nové generace  mohou přiblížit 
nové kultuře - kultuře nenásilí, solidarity, vzájemnosti a respektu různorodosti.

V Chile, Argentině, Brazílii, Kolumbii, USA, Indii, Itálii, Španělsku, Francii, Německu, Maďar-
sku a dalších zemích byly tyto parky postaveny a fungují výhradně díky individuálním da-
rům a dobrovolné práci. Naším celosvětovým projektem je postavit v blízké budoucnosti 
20 dalších parků tak, aby se tato místa na různých kontinentech a s různým kulturním po-
zadím propojená jedno s druhým, stala zdrojovým bodem nové nenásilné lidské kultury. 
Stanou se místy poutních cest, které duchovně inspirují všechny, kdo projdou jejich bra-
nou s otevřeným srdcem.

Jak je možné se zapojit do činnosti Parku Pravíkov?

Šířit informace o Parku a o akcích pro veřejnost, které se v něm konají. 

Aktivně se zapojit do probíhajících prací a do organizace činnosti Parku. 

Finančně přispět – celková částka potřebná na vybudování celého Parku Pravíkov je zhru-
ba 7 200 000 Kč. Proto hledáme 1 000 přátel Parku studií a reflexe, kteří: budou přispívat 
300 Kč měsíčně trvalým příkazem po  dobu 2 let, nebo přispějí 7 200 Kč jednorázo-
vě - nebo násobky těchto částek. Přispěvky lze posílat na transparentní dárcovský účet: 
2500074734/2010. 

Jména lidí, kteří sami nebo za pomoci dalších dají dohromady 7 200 Kč, budou uvedena na 
pamětní desce Parku Pravíkov, tzv. stéle. 

Pokud máte zájem podpořit rozvoj parku jakýmkoliv způsobem, ozvěte se nebo 
přijďte na nejbližší setkání.

Díky snaze a přispění stovek lidí se v 
červnu 2011 podařilo koupit obytné pro-
story s rozlehlým pozemkem ve vesnici 
Pravíkov na Vysočině. Začala se tak psát 
historie českého Parku studií a reflexe 
Pravíkov. 

Prostory Parku Pravíkov v současnosti obsahují tři vzájemně propojené domy. První pro-
šel v létě 2011 důkladnými úklidovými a rekonstrukčními pracemi a v současné době je 
už využíván jako Centrum práce pro semináře, studium, meditace a další akce. Druhé dvě 
budovy jsou v současnosti pouze hrubé stavby. S jejich rekonstrukcí bychom rádi začali bě-
hem letošního jara. V plánu je vybudovat Centrum studií, dílny, rozšířit ubytovací prostory 
Centra práce a umístit první charakteristické prvky Parku, jakým jsou například monolit, 
vstupní brána či fontána. 

Od ledna 2012 jsme proto odstartovali finanční kampaň na II. fázi rekonstrukce Parku.  
Naším přáním je do dubna 2012 dát dohromady 1 500 000 Kč, abychom mohli začít  
s potřebnými pracemi a udělat tak další krok v rozvoji Parku Pravíkov. 

Hledáme další lidi, kteří by chtěli s  projektem Parku různými způsoby aktivně po-
moci: finančně, dobrovolnou prací při rekonstrukci, překlady, informováním dalších 
přátel...

Síť přátel Parku studíí a reflexe Pravíkov

Parky studií a reflexe Park Pravíkov


