
Druhý dopis – JHP škola, stav a další postup k 7. březnu 2011 

Vážení a milí, 

rádi bychom Vás znovu (a některé z Vás poprvé) oslovili ve věci připravovaného projektu „Škola 

Janky a Honzy Pfeifferových“. Chceme Vás informovat o dosavadním vývoji tohoto projektu, shrnout 

diskusi k dnešnímu dni a navrhnout další postup.  

K některým z Vás se zpráva o tomto projektu dostává poprvé, proto zde důvody, cíle a obrysy 

projektu znovu stručně popíšeme. (Viz také text „Úvodní dopis širšímu Kruhu - 18.2.“). 

Před 45 lety se manželé Janka a Honza Pfeifferovi rozhodli založit nejprve turistický a poté skautský 

oddíl Kruh. V tomto oddíle jsme prožili své mládí a dospívání, nemálo z nás uzavřelo kružanská 

manželství. Kruh nám pomohl zapustit kořeny v trvalých přátelstvích, naučil nás cenit si hodnot 

výchovy, vzdělání, vzájemné pomoci. Vypěstoval v nás odhodlání nenechávat si dobré pro sebe, ale 

přirozeně se jím řídit ve všech stránkách života a dávat dál, co jsme dostali: rodině, v zaměstnání, 

přírodě, ale také těm, kteří mají život těžší než my. S radostí sledujeme, že i v dalších generacích 

tento zázrak trvalé pospolitosti dětí, dospívajících a dospělých, který kdysi díky Jance a Honzovi začal, 

žije dál. Jsme vděčni, že toto společenství mohly zažít a obohatit i naše vlastní děti a jejich přátelé. 

Koncem ledna jsme se proto my, skupina čtyřicátníků a padesátníků z oddílu Kruh, odhodlali pustit do 

většího počinu s humanitárním zaměřením, kterým bychom v roce 80. narozenin Janky Pfeifferové a 

45 let života oddílu Kruhu vyjádřili svou radost ze všeho dobrého, co jsme v Kruhu a s Kruhem dosud 

dostali a prožili. 

Myšlenka vyjádřit vděčnost Jance a Honzovi Pfeifferovým (odtud zkratka „JHP“) se spojila s inspirací 

dvou z nás, kteří navštívili chudou a donedávna tím nejkrutějším komunismem a občanskou válkou 

týranou Kambodžu, kde na venkově mnoho dětí nemá možnost ani nejzákladnějšího vzdělání, 

protože v jejich vesnici ani okolí žádná škola není. Řekli jsme si, že pokud nalezneme schůdnou cestu, 

postavíme či podpoříme školu v Kambodži, případně, pokud bychom nalezli ještě lepší, ale podobně 

zaměřený a podobně ambiciózní cíl, pustíme se do něj, a to pod záštitou menší či středně velké 

humanitární organizace. Stanovili jsme si cíl vybrat částku 15 až 30 tisíc US dolarů, a to do června, kdy 

společně s oddílem oslavíme Jančiny narozeniny. K tomuto účelu jsme my níže podepsaní založili 

občanské sdružení „JHP škola“. 

Z následné živé emailové diskuse a z vašich odpovědí na předchozí otázky vyplývají následující 

skutečnosti. 

A. Výsledek projektu musí opravdu sloužit. Panuje shoda v tom, že projekt musí přinést něco, 

co bude opravdu sloužit, dobře sloužit a neztratí rychle hodnotu. Například postavit holou 

školu tak, že nebude jisté, jak dobře bude v místních podmínkách bez dalších fondů na 

vybavení a podpory fungovat, není dobrým projektem. 

B. My dáme peníze, osvědčená neziskovka zajistí realizaci. Naším úkolem je vybrat projekt a 

nasbírat na něj peníze. Realizaci projektu musí uskutečnit neziskovka na projekty daného 

typu specializovaná, ověřená řadou úspěšných realizací a která se s námi bude ochotna a 

schopna dohodnout na zcela konkrétních podmínkách. Nemáme síly ani schopnosti projekt 

sami zařizovat, řídit, uskutečňovat. 
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C. Jaký projekt, ve spolupráci s jakou neziskovkou. Byly navrženy či zmíněny 4 možnosti. 

(Vynecháváme návrhy na projekt v Česku – nebyly zatím konkretizovány a domníváme se, že 

klíčové pro motivaci většiny z nás je pomoci z bohaté země do chudé.) Tyto projekty 

porovnáváme (viz Porovnání variant). 

a. Škola v Kambodži s Bernardem Krisherem a jeho Rural School Project 

(http://www.cambodiaschools.com/ - tento odkaz bohužel možná od 6.3. 

nefunguje). 

b. Převzetí péče o školu a její rozvoj (adopce školy (?)) v Kambodži v rámci projektu The 

Cambodian School Project (http://www.khmerschool.org/). 

c. Stavba školy (či části školy ) ve spolupráci s Člověkem v tísni, například v Etiopii 

(http://skolavafrice.cz/).  

d. Checomacoco (http://www.checomacoco.cz/), např. podpora studentů. 

Z těchto čtyřech projektů bychom se měli začátkem dubna pro některý rozhodnout.  

D. Na jak finančně náročný projekt dosáhneme? Není jisté, kolik prostředků se nám podaří 

shromáždit.  Na předchozí kolo otázek přišly jen kladné odpovědi vyjadřující ochotu projekt 

podpořit. Na druhé straně je zřejmé, že odpověděla jen menšina zatím oslovených. Mnoho 

z těch adresátů, kteří zatím neodpověděli, zřejmě přispěje, až představíme konkrétní projekt 

ve vší parádě. Ale část může říkat „ne“ tím, že neodpověděla. Domníváme se, že máme 

možnost oslovit 150-400 dárců, členů oddílu Kruh, přátel Janky a Honzy a jejich 

spolupracovníků v Junáku, FONSu atd. Za předpokladu, že z „nadšeného jádra“ několika 

desítek lidí vybereme (nejméně) 100 tisíc Kč, a od dalších dárců v průměru příspěvku okolo 

500-1000 Kč by se tedy možná celkově darovaná částka mohla pohybovat v rozmezí 150 – 

450 tisíc korun (tedy 8,000 až 25,000 USD), v závislosti na úspěšnosti oslovení. Abychom 

získali přibližný odhad, a tím podklad pro rozhodování, rozhodli jsme se ochotu přispět 

prouzkoumat anonymním dotazníkem – viz bod 4. níže. 

E. Jaký bude plán „B“, když nedosbíráme cílovou částku. Ať už si stanovíme jakoukoli výšku 

cíle, nemůžeme si být jisti, zda ho skutečně dosáhneme. Kromě nejistoty v odhadu počtu 

přispěvatelů a výše jejich darů můžou zasáhnout i další faktory, např. kurz dolaru může do 

doby realizace snadno posílit vůči koruně o 20% i víc atd. Musíme mít tedy už od začátku 

sbírky plán „B“, tedy jak využít stejně smysluplně i nižší vybranou částku ve spojitosti 

s vybraným projektem. Toto musíme s potenciálními partnery projektu dobře připravit.  

F. V jak širokém okruhu a pod jakým odkazem budeme sbírat peníze.  Nebudeme vyhlašovat 

veřejnou sbírku, neboť to je formálně složité a my nepotřebujeme sbírku představovat 

v médiích.  Sbírka bude prováděna občanským sdružením, založeným níže podepsanými. 

Nebudeme se bránit příspěvku od kohokoli, řetězové předávání informace o sbírce bude 

vítáno, jakmile bude projekt vymezen a sbírka spuštěna. Ale fakticky bude projekt 

soustředěný kolem vděčnosti JHP a kolem Kruhu. Naše původní skupina se vyslovila pro 

vazbu na JHP, protože si uvědomujeme význam činu, kterým JHP Kruh jako oddíl založili. 

Odkaz na JHP má také výhodu, že se s ním můžeme obrátit i na přispěvatele z okruhů Junáka, 

FONSu atd., kde Janka s Honzou vykonali velký kus práce. V samotném oddíle Kruh ale už – 

přirozeně - mladší generace neztotožňují Kruh s jeho zakladateli JHP. Proto bude asi dobře 

odkazy na „JHP“ a „Kruh“ propojit: projekt iniciujeme my z Kruhu jako poděkování a v duchu 
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JHP, a budeme rádi, když se k němu připojí další okruhy lidí, kteří si váží toho, co JHP 

vykonali a konají, a kteří čerpají z myšlenek skautingu, woodcraftu a výchovy založené na 

přirozené mezigenerační tradici, osobním přátelství, úctě k přírodě a vzájemné pomoci.  

Máte-li chuť a odhodlání projekt podpořit, PROSÍME ODPOVĚZTE EMAILEM do prvního jarního 

dne 21. března na adresu jhpskola@seznam.cz , a to. Odpovězte prosím jak Vy, kdo už jste na 

předchozí maily odpovídali, tak vy, kteří se o projektu dozvídáte nově. Vaše odpovědi jsou důležité, 

abychom získali představu, jak rozsáhlou podporu může projekt získat a pro který projekt se 

definitivně rozhodnout. Ve svém emailu zodpovězte, prosíme, (třeba velmi stručně, jedním slovem) 

následující tři otázky a vyplňte dotazník podle bodu 4.: 

1. Kterému ze čtyřech projektů a), b), c), d) v bodě C dáváte přednost a proč?  

2. Máte nějaký komentář / návrh k plánu „B“ (viz bod E výše) – v návaznosti na vaši volbu 

v první otázce?  

3. Souhlasíte s „dedikací“/myšlenkou projektu tak, jak je formulována v poslední větě 

odstavce F ?  

4. Na adrese http://goo.gl/1yGyH vyplňte prosím anonymní dotazník o výši daru, kterou 

byste byli ochotni poskytnout. Instrukce k vyplnění naleznete přímo v dotazníku. 

Pochopitelně budeme vděčni za jakékoli jiné a další komentáře, návrhy, výhrady. Ty posílejte také na 

adresu jhpskola@seznam.cz. 

Další postup bude následující. Po vyhodnocení vašich odpovědí a shromáždění dalších důležitých 

informací o variantách projektu rozhodneme o konečné podobě projektu na setkání  

v pátek 1. dubna 2011 od 19 hodin v klubovně Kruhu (Starostřešovická 96, Praha 6, Střešovice). 

Na toto setkání vás srdečně zveme.  Jeho program a materiály pro rozhodování rozešleme v další 

obsílce. 

Na závěr informaci o pokroku v registraci občanského sdružení „JHP škola“, které bude projekt 

zaštiťovat. Ministerstvu vnitra jsme zaslali dne 17. února návrh na registraci našeho občanského 

sdružení.  Ministerstvo navrhlo drobné úpravy stanov, o kterých teď dvojice Marek Špinka a Monika 

Šatavová, jakožto členové přípravného výboru, s ministerstvem jednají. V každém případě počítáme 

s tím, že občanské sdružení bude do konce března založeno, abychom mohli zřídit konto a začít se 

sbírkou.  

 

V Praze a okolí 7. března 2011 

Zdeněk Bakštein, Radana Bakšteinová, Anka Feistnerová, Ivan Fencl, Jiří Fencl, Linda Fenclová, 

Marcela Hájková, Svatopluk Klimeš, Majka Klimešová, Johan Pfeiffer, Hanka Poesová, Veronika 

Skalická, Martin Skalický, Monika Šatavová, Aleš Šefrna, Marek Špinka, Štěpán Špinka, Dana Špinková, 

Martina Špinková, Alžběta Votavová, Jakub Wittlich, Jorga Wittlichová 
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Vše, co pošlete na adresu jhpskola@seznam.cz, bude automaticky přeposláno do schránky jhpreakce  @ 

seznam.cz . V této schránce si můžete reakce ostatních přečíst.  

Do schránky se přihlásíte tak, že na stránce www.seznam.cz zadáte    Jméno: jhpreakce   a   Heslo: janka80 
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