
V tomto čísle:
V tomto Newsletteru se 
dozvíte především to, co se v 
Parku dělo během posledních 
týdnů a měsíců. Jak jsme 
přožili léto a co jsme 
připravili pro trochu 
chladnější počasí?

Dále bychom se s vámi chtěli 
podělit o zprávy z ostatních 
Parků a pozvat vás na 
následující akce a zajímavé 
semináře. 
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Přejeme vám všem krásné vánoční svátky, prožité s těmi, které máte rádi... 
Do nového roku vám pak přejeme mnoho inspirace, lásky, míru a vřelé radosti!

Pravíkovský Park sice ještě 
chvílemi stále patří rekonstrukci 
a úpravám, ale od září je z něj 
v prvé řadě místo seminářů 
osobní práce, workshopů, studia 
a meditací. Téměř každý týden se 
zde konají zajímavé akce, které 
stojí za to navšEvit. Rádi se 
s Vámi na některé z nich 
uvidíme! 
 

V nejbližší době nás čeká 
především společná žádost do 
nového roku za hlubokou změnu, 
7.1.2012. Z oblasO rekonstrukce 
a plánování je nejaktuálnějším 
tématem vytvoření prostoru pro 
dílny, ve kterých bude možné 
pracovat například s keramikou, 
různými kovy nebo sklem. Dílny 
jsou důležitou součásE Parku, 
proto je chceme mít alespoň 
v provizorní podobě co nejdříve.
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Co se dělo v Parku?
 PRACOVNÍ LÉTO

 

Pracovní léto bylo sice fyzicky 
náročné, ale užili jsme si spoustu 
zábavy, dobrou atmosféru i 
inspiraOvní momenty.  V Parku se 
vystřídalo několik desítek 
„pracantů“, někteří se zdrželi jen 
na pár dní, jiní i několik týdnů. 
Věnovali jsme se rekonstrukci a 
úpravám prvního domu, Centra 
práce, čištění kravína a pozemku, 

sekání trávy, nošení dřeva…
V Centru práce nejdříve proběhl 
rozsáhlý úklid, potom se 
přistoupilo k dalším krokům: 
stavění příček tam, kde bylo 
potřeba, dlaždičkování, malování, 
opravování a vybavování. 
Výsledkem je sál na schůzky pro 
cca 20 lidí s krásnými novými 
židlemi, dvě 
koupelny, jídelna, 
kuchyň se spižírnou 
a ložnice s pěO 
palandami. 

SEMINÁŘE, SETKÁNÍ, 
PRACOVNÍ VÍKENDY

Od září probíhají v Parku Pravíkov 
různě zaměřené semináře 
sebepoznání a osobního rozvoje, 
zaEm se věnovaly tématům 
propojení se Silou, hlubokému 
vnitřnímu usmíření a Vnitřnímu 
průvodci. Uskutečnila se také 
víkendová schůzka humanisOcké 
organizace Svět bez válek a násilí. 
Na přelomu října 
a listopadu patřily 
tři soboty 
workshopu Práce 
s ohněm 
(udržování, 
přenášení a 
rozdělávání 
ohně). Atmosféra 
na všech akcích byla velmi 
příjemná, nabíjející a inspiraOvní.

Několik podzimních dnů bylo ještě 
věnováno dokončování první fáze 
rekonstrukce – sekání trávy, 
odvozu nejrůznějšího odpadu 

z kravína a 
pozemku, 
kopání přívodu 
obecní vody a 
dalším menším 
úpravám.

SLAVNOSTNÍ 

OTEVŘENÍ PARKU 

PRAVÍKOV

První říjnový víkend patřil 
Slavnostnímu otevření Parku 
studií a reflexe Pravíkov. Na akci 
jsme zvali jak sousedy a lidi z okolí 
Pravíkova, tak všechny přátele a 
příznivce tohoto projektu, 
kamarády i známé. Nakonec se 

nás sešlo několik 
desítek, z blízka i 
z daleka, starších, 
mladších i těch 
nejmenších.

V sobotu 1. října 
odpoledne 
proběhlo oficiální 
slavnostní 

otevření Parku Pravíkov – 
představení projektu Parků studií 
a reflexe, pálení přáníček pro 
budoucnost, kulturní vystoupení… 
Během celého víkendu si mohli 
návštěvníci vyzkoušet různé 
akOvity, které se v Parku pořádají: 
práci s ohněm a keramikou, 
výchovu k nenásilí, artefileOku, 
meditace a relaxační cvičení; 
představily se různé humanisOcké 
organizace působící v ČR a 
v sobotu večer se promítal 
dokument Mudrc z And.



O víkendu 17.‐18. září proběhla v maďarském Parku studií a 
reflexe Mikebuda inaugurace monolitu. Monolit je jedním 
ze symbolických prvků Parku. Je vyroben z nerezové oceli, čímž 
symbolizuje dobu, ve které žijeme. Akce se zúčastnily desítky 
návštěvníků z mnoha evropských i vzdálenějších zemí, ne zcela 
nepočetné zastoupení měla mezi hosty i Česká republika.

Ve dnech 7. až 13. 
listopadu se 
uskutečnil Světový 

týden za mír a nenásilí. V jeho rámci proběhly nejrůznější 
workshopy, semináře, přednášky a sympozia nejen v ČR (konkrétně 
v Praze a v Brně), ale také v různých Parcích po světě, např. 
v argenOnském Parku Chaco nebo v Parku Aldama v Mexiku.

Ve světě neustále vznikají další a další Parky studií a reflexe. Jedním 
z nich je i Park Caucaia v Brazílii. Jeho inaugurace proběhla 30. 
října 2011. Fotky najdete na následující adrese:  hop://bit.ly/
vPhqm5, video mapující vznik Parku Caucaia si můžete prohlédnout 
zde: hop://bit.ly/tQVwZ1.

I díky spolupráci Center 
studií různých Parků ve 

světě vzniká HumanisOcká knihovna (Librería Humanista, 
hop://www.libreriahumanista.com/). Shromažďuje díla Sila, 
zakladatele HumanisOckého hnuE a iniciátora projektu Parků 
studií a reflexe, a dále různé studie, monografie a jiné materiály 
vytvořené dalšími humanisty z LaOnské Ameriky i odjinud.

Zprávy z ostatních Parků
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Co nás čeká?
I v následujících týdnech je program v Parku Pravíkov 
poměrně bohatý. Navíc se blíží období svátků, které 
jsme se rozhodli v Pravíkově oslavit v netradiční 
atmosféře.

Program na nejbližší týdny je následující:

VÁNOCE V PARKU 

Neděle 25. až pondělí 26. prosince 2011 
Pořádá Komunita pro lidský rozvoj
kontakt a rezervace: Petra Duhajská, 
peta.duhajska@seznam.cz, tel. 724 595 639      

SILVESTR - NOVOROČNÍ OSLAVY

Sobota 31. prosince 2011 až neděle 1. ledna 2012
Kontakt a rezervace: Jan Bednář, janb@volny.cz, 
tel. 608 731 162      

SPOLEČNÁ ŽÁDOST ZA 
HLUBOKOU ZMĚNU DO ROKU 

2012

V sobotu 7. ledna 2012 ve 14 hodin. 
Síla našich nejlepších přání spojených dohromady 
dokáže zázraky…
V dnešním světě velkých otřesů bez jasné 
budoucnosO cíEme silnou potřebu hluboké 
poziOvní změny ve světě. Proto společně, z hloubky 
našeho nitra, požádáme o inspiraci, o sílu, o vnitřní 
klid, aby se ta nejlepší přání uvnitř nás mohla 
projevit, pomohla nám, našim blízkým i vzdáleným 
a mohly se otevřít nové horizonty.

     

POCTA SILOVI - VÝROČÍ 
NAROZENÍ ZAKLADATELE 
PARKŮ STUDIÍ A REFLEXE

Neděle 8. ledna 2012
Prezentace Silovy filozofie a projektů. 
Kontakt a rezervace: Dana Feminová, 
danafem@volny.cz, tel. 777 711 911 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JAK JE MOŽNÉ SE AKTUÁLNĚ ZAPOJIT

MožnosE, jak se zapojit do utváření Parku – ať už fyzicky, finančně nebo duševně – je mnoho a fantazii se 
meze nekladou. Nabízíme alespoň inspiraci pro ty, kteří cíE, že projekt Parků studií a reflexe je přesně to, co 
hledají:
Šířit informace o Parku a akcích, které se v něm pořádají – osobně mezi přáteli a známými, články, 
vylepováním letáků a pozvánek, uspořádání prezentace projektu Parků studií a reflexe…
AkOvně se zapojit do probíhajících prací a do organizace činnosO Parku. Je také možné nás kontaktovat na 
info@parkpravikov.cz.
Finančně přispět, ať už jednorázově nebo formou trvalého příkazu (hledáme 1000 lidí – přátel Parku studií a 
reflexe, kteří by měsíčně přispívali částkou 300,‐ Kč po dobu alespoň jednoho roku), na účet 
2500074734/2010.

NĚCO K ZAMYŠLENÍ

„Myšlenky vytvářejí a přitahují činy.

Myšlenky spojené s vírou vytvářejí velké činy a také přitahují velké činy.

Myšlenky opakované s vírou vytvářejí největší sílu v činech a také takové činy přitahují.“

‐ Silo 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