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Milí přátelé, 

 

po dlouhé době vám opět přinášíme newsletter s novinkami z Parku Pravíkov. Za poslední rok se 

toho v Parku hodně událo, spousta změn je vidět na první pohled, některé jsou nenápadnější. 

Proběhlo několik větších akcí: v lednu se na Společné žádosti za hlubokou změnu do roku 2012 

sešlo téměř osmdesát lidí – neodradila je ani první zimní vánice, podobné akce se pořádaly na 

začátku každého ročního období. Na konci června proběhla po několika týdnech intenzivních 

úprav Parku slavnostní Inaugurace, na které se sešly zhruba tři stovky lidí z celého světa. 

 

Léto a podzim byly o něco klidnější, téměř každý víkend v Parku ale stále patří seminářům, 

workshopům, práci v dílnách, schůzkám, společným ceremoniím, studiu a reflexi… 



Co se dělo v Parku v roce 2012? 
 

Společné žádosti, semináře, setkání 
 

Po nabité a nabíjející lednové společné žádosti 

pokračovaly akce v Parku podobně jako 

v loňském roce – víkendové semináře osobní 

práce, schůzky humanistických organizací Světa 

bez válek a násilí a Komunity pro lidský rozvoj, 

setkání mistrů Školy Parků studií a reflexe a další 

podobné akce. Od ledna navíc začaly fungovat 

provizorní dílny a každý poslední víkend v měsíci 

se až do podzimu scházela skupinka lidí, kteří si 

chtěli vyzkoušet práci s různými materiály – 

kaučukem, pryskyřicí, voskem, sádrou, následně 

i s kovy. V létě vznikla první pec na vypalování 

předmětů z hlíny. 

Fotografie z většiny akcí najdete na webových 

stránkách Parku Pravíkov (www.parkpravikov.cz). 
 

 

 
 

Práce v Parku, přípravy na Inauguraci 
 

Na 23. června byla naplánována slavnostní 

Inaugurace Parku studií a reflexe Pravíkov. Do té 

doby toho bylo potřeba spoustu stihnout: úpravy 

přední části pozemku, vysázení keřů a nového 

trávníku, instalaci prvních symbolických prvků 

Parku (brány, fontány a stély), likvidaci velké 

jímky, pozůstatku z doby, kdy ještě fungoval starý 

kravín, novou fasádu Centra práce a ještě mnoho 

drobných úprav a oprav. 

V květnu a červnu tedy téměř každý víkend patřil 

práci. Práce bylo hodně, lidí málo, ale nálada byla 

skvělá, nehledě na únavu.  
 

Symbolické prvky Parku Pravíkov 
Vstupní brána 

 

Označuje hranici oddělující 

dva prostory: prostor vnějšího 

světa a ten  intimity domova, 

prostor hluku a ticha, prostor 

každodenního života a prostor 

poklidu a reflexe. 
 

Brána v Pravíkově je vyrobena 

z modřínového dřeva. 

 

 
 

 

 
 

Fontána 
 

Fontána představuje tok 

energie plynoucí ze spojení 

ženského a mužského princi-

pu. Připomíná život jako 

takový, životní energii. 

 

Pravíkovskou fontánu vyrobil 

Pavel Surma. Instalována byla 

společnými silami 26. května. 

 

 

Stéla 
 

Stéla je malý symbolický 

prvek, cihlová zeď s ocelo-

vými tabulkami, na nichž jsou 

vyryta jména lidí, kteří po-

mohli konkrétní Park vytvořit. 

Na stéle v Parku Pravíkov jsou 

z druhé strany desky se Silo-

vým prvním veřejným proje-

vem z 4. května 1969. 

 

 



Inaugurace Parku Pravíkov, 23. června 

  
 

V sobotu 23. června proběhla 

slavnostní Inaugurace Parku 

studií a reflexe Pravíkov. Společ-

ně s mnoha lidmi z České republi-

ky i se spoustou přátel z dalších 

Parků v Evropě i ve světě jsme 

oslavili vytvoření dalšího z těchto 

přístavů v bouřlivé době. 

Sobota patřila hlavně symbolic-

kým ceremoniím: žádosti, svatbě, 

ochraně dětí. V neděli se většinu 

dne v diskusních skupinkách 

probírala různá témata: aktuality 

z jiných Parků, aktivity humanis-

tických organizací a komunit 

Silova Poselství, osobní práce…  

Celý víkend jsme zakončili cere-

monií Vděčnost. 

 

Co přinese rok 2013? 
Akce v nejbližších měsících 

 

Víkend inspirace a radosti (4.-6. ledna) 
Společně oslavíme výročí Silova narození (6. ledna 

1938), připomeneme si jeho dílo a projevy, 

můžeme si udělat symbolické ceremonie, věnovat 

se hlubšímu studiu, reflexi, meditaci… 

 

Workshop aktivního nenásilí (2.-3. února) 
Co je to aktivní nenásilí? Jak vůbec můžeme 

překonat násilí zakořeněné tak hluboko v nás a v 

této společnosti? Čím můžeme nahradit násilí? 
Jak v sobě můžeme probudit soucit s naším 

„protivníkem“? Co způsobuje násilí v našem nitru? 

Pořádá Centrum humanistických studií Inspirace. 
 

Prožitkový víkend pro rodiny s dětmi (22.-24. 

února) 
Výchova k nenásilí, artefiletika, povídání, pohád-

ka, divadlo, hudba, obřad, oheň, patláme matláme, 

atakdále… 

Organizuje Komunita pro lidský rozvoj. 
 

Víkend na téma Současná krize společnosti 

a jednotlivce (16.-17. března) 
Četba, studium, videa a povídání k tématu 

současné krize ve vnějším i vnitřním světě lidí 

propojené s osobním rozvojem a vlastní zkuše-

ností. Akce CHS Inspirace. 
 

Seminář Síly (22.-24. března) 
Víkendový seminář osobní práce organizovaný 

Komunitou pro lidský rozvoj. 
 

Další rozvoj Parku Pravíkov 

 

Po výrazných úpravách pozemku a instalaci 

symbolických prvků čeká v roce 2013 Park další 

důležitý krok v rekonstrukci. V plánu je vytvoření 

dalších ubytovacích kapacit pro Centrum práce a 

sálu a pokojů Centra studií.  

Tak jako koupě a vznik Parku i jeho další rozvoj 

závisí pouze na lidech, kteří chtějí jeho existenci a 

fungování umožnit a podporovat. 

Více o rozvoji Parku najdete na webu. 

 

„Uč se chovat k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. 

Uč se překonávat bolest a utrpení v sobě, v lidech kolem sebe a v lidské společnosti. 

Uč se odolávat násilí, které je v tobě i mimo tebe. 

Uč se rozeznávat znaky posvátného uvnitř sebe i mimo sebe.“ - Silovo Poselství 


