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Kdo jsme
Česká pohanská společnost je nezisková orga-
nizace, jejímž cílem je především poskytovat 
podporu, prostor a zázemí pro rozvoj setkávání 
a vzájemné inspirace mezi vyznavači pohanských 
náboženství. Organizujeme různé druhy spole-
čenských, vzdělávacích a kulturních akcí, vydá-
váme internetový časopis Kolovrat a sdružujeme 
příslušníky pohanských náboženství, kteří vidí 
v těchto aktivitách smysl a kterým záleží na tom, 
jak se bude vyvíjet úloha pohanské spirituality 
v moderní společnosti. 

Co je to pohanství? 
Pohanství je výraz, používaný dnes v podstatě 
pro veškerá před-křesťanská polyteistická nábo-
ženství z převážně evropského kulturního okruhu, 
mnohdy označována také pojmem stará víra. 
Pohanství je často také spojované s návratem 
k historickému a duchovnímu dědictví po před-
cích a k přírodě. Pohanství, samo o sobě, vlastně 
náboženstvím není. Jedná se o souhrnné ozna-
čení náboženských vyznání a kultů (např. rodno-
věří, wicca, druidství, šamanismus, ásatrú atd.) 
zahrnujících různé bohy, nadpřirozené bytosti, 
přírodní duchy, duše předků a božské panteony. 



Přednášky
Pořádáme přednášky a besedy na různá témata 
z oblasti pohanské spirituality a jejich praktických 
aspektů.

V dobré společnosti
V dobré společnosti jsou pravidelná setkání po-
hanů všeho zrna, zpravidla bez daného programu 
a zcela otevřená i úplným nováčkům a zvědav-
cům. Setkání pořádáme v Praze, Brně, Olomouci, 
Ostravě, Hradci Králové a vždy jsme otevřeni 
novým místům.

Kulturně zaměřené akce
Pořádáme koncerty pohanských hudebníků, např. 
Tomáš Kočko nebo Damh the Bard.

Naše aktivity



Pohanská rodina
Projekt věnovaný pohanskému rodičovství. Novin-
ky a zajímavé články můžete sledovat na strán-

kách: www.pohanskarodina.cz

Pohané Zemi
Pohané Zemi je projekt za-
měřený na ochranu životního 
prostředí, ekologii a péči 
o přírodu. 

Kolovrat

Kolovrat je pohanský on-line magazín, ve kterém 
najdete aktuální články zaměřené na široké spekt-
rum informací z pohanského světa. Sledujte na:

www.kolovrat.pohanskaspolecnost.cz

KOLOVRAT

kolovrat.pohanskaspolecnost.cz
http://www.pohanskarodina.cz


Pohanské stopy
Projekt Pohanské stopy je věnován české přírodě
a společným výletům. Více najdete také na:

www.pohanskestopy.cz

Mužská a ženská mystéria
Tento projekt je cíleně zaměřen na rozvíjení gen-
derové spirituality při setkáních, workshopech
a přednáškách. 

Bardská gilda
Bardská gilda je volné společenství amatérských 
tvůrců z pohanského prostředí, sdružujících se 
v rámci České Pohanské Společnosti. Hlavní 
myšlenkou gildy je rozvoj uměleckých schopností 
jejích členů. 

http://www.pohanskestopy.cz


Naše vize
Klademe důraz na prezentaci pohanských ná-
boženství bez senzací a zbytečných kontroverzí. 
Naším cílem je věcný a přesný obraz pohanského 
hnutí v moderní společnosti, který není zkreslený 
popkulturou nebo politickou agendou. Věříme 
také, že své Bohy můžeme uctívat a své tradice si 
udržet i bez nepřátelství vůči jiným náboženstvím. 
Ctíme principy tolerance a mezináboženského 
dialogu.

Naše akce slouží k setkávání pohanů nebo zájemců 
o pohanské tradice v příjemném, uvolněném pro-
středí bez očekávání kamkoliv patřit nebo čemuko-
liv věřit. Zakládáme si na tom, že neříkáme niko-

mu, co si má myslet. Naopak poskytujeme prostor 
a zajímavé podněty a zážitky pro to, aby si každý 
z nás mohl utvořit vlastní pohled na věc a rozvíjet 
svou spiritualitu v souladu sama se sebou. Ctíme 
dar daný člověku spočívající ve schopnosti utvořit 
si vlastní názor a vlastní cestu k Bohům, předkům 
a přírodním duchům. 

Neuzavíráme se sami do sebe, vítáme mezi sebou 
příslušníky různých tradic i náboženství. Stejně tak 
na našich setkáních vítáme i ty, kdo se za pohany 
přímo nepovažují, ale mají z nějakého důvodu 
k pohanským náboženstvím blízko nebo teprve 
s pohanskou cestou začínají. Naším ideálem je 
vyzrálé prostředí, které je přitažlivé pro lidi všech 
věkových kategorií a kde je běžná rozdílnost ve 
světonázoru a náboženském paradigmatu. 



Kde se o ČPS dozvím víc? 

Na stránkách www.pohanskaspolecnost.cz.
Pokud si nejste jistí, zda je pohanská komunita 
to, co hledáte, přijďte s námi posedět a popo-
vídat si. Rádi vás uvidíme na některém z našich 
setkání - stačí se podívat do našeho kalendáře 
akcí a vybrat si.

Najdete nás na síti!

Stačí hledat Česká pohanská společnost.

Další webové stránky:

www.pohanskarodina.cz
www.kolovrat.pohanskaspolecnost.cz
www.pohanskestopy.cz

www.pohanskeforum.net
pohanské komunikační fórum

http://www.pohanskaspolecnost.cz
http://www.pohanskarodina.cz
http://www.pohanskestopy.cz
http://www.pohanskeforum.net
https://www.facebook.com/pohanskaspolecnost/photos_stream?tab=photos_albums
https://plus.google.com/u/0/+PohanskaspolecnostCz1/posts
https://twitter.com/pohanskaspolecn
https://www.youtube.com/channel/UCgU3UO1L8wjst0l0QHFFlSw


Česká pohanská společnost
www.pohanskaspolecnost.cz

vytvořila  www.creative.taliesi.com

http://www.pohanskaspolecnost.cz
http://www.creative.taliesi.com

