
Vážení a milí přátelé, 

rádi bychom se s Vámi poradili o obrysech projektu, do kterého se naše skupina čtyřicátníků a 

padesátníků z oddílu Kruh odhodlala pustit. 

Na základě celkem náhodné inspirace (o které se dočtete zde) jsme v sobě trochu s překvapením 

objevili velikou chuť vyjádřit právě tento rok, kdy Janka Pfeifferová, jedna ze zakladatelů 

„novodobého“ Kruhu slaví 80. narozeniny (a Honza Pfeiffer již 83!) a kdy také uplyne 45 let od 

založení oddílu, svou radost ze všeho dobrého, co jsme v Kruhu a s Kruhem dostali a prožili, nějakým 

větším počinem. 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 či pro 

úzký kroužek zasvěcenců, 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. 

Myšlenka vyjádřit vděčnost Jance a Honzovi 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 školu v Kambodži, která ponese 

jméno Janky a Honzy Pfeifferových. Případně, pokud bychom nalezli ještě lepší, ale podobně 

zaměřený a podobně ambiciózní cíl, pustíme se do něj. Chceme nalézt takový projekt, který bude 

zaštítěn prověřenou menší či středně velkou humanitární organizací (o dvou takových organizacích 

stavějících školy v Kambodži již víme *http://www.cambodiaschools.com/ a 

http://www.khmerschool.org/+ a zjišťujeme o nich další informace), naší hlavní úlohou bude 

shromáždit dostatečný objem prostředků, ze kterých by mohl být celý projekt uskutečněn. Nejde o 

malou částku, v případě vybudování školy by se pohybovala v řádu 15 až 30 tisíc US dolarů. Vybrat 

potřebné peníze na projekt chceme, bude-li to jen trochu možné, do června, kdy společně s oddílem 

oslavíme Jančiny narozeniny. Za tím účelem zakládáme občanské sdružení „JHP škola“.  

Vedeni počátečním nadšením jsme tuto myšlenku dva týdny prověřovali emailovou diskusí, která je 

celá zaznamenána na zde. Shledali jsme, že spojení projektu s Jankou a Honzou Pfeifferovými je pro 

nás jednoznačně velkou a sjednocující motivací a zřízení školy v Kambodži našim představám o 

projektu dobře odpovídá. Jedná se o velmi konkrétní pomoc ve vzdělání dětem ve věku, kdy u nás 

začínají chodit do oddílu, navíc o pomoc, která by zřejmě mohla být uskutečněna rychle (výstavba 

trvá řádově měsíce). Škola má tedy výhodu konkrétně a rychle dosažitelného cíle, který však může 

být v případě dostatku dalších sil dále pěstován a podporován. Nevylučujeme, že zdaří-li se tato akce, 

mohla by se z ní vyvinout trvalejší aktivita našeho společenství – to však není v dané chvíli cílem. 

Uvítáme jakékoli komentáře, názory a náměty. Jak je zřejmé ze zamýšleného rozsahu projektu, může 

být úspěšný jedině tehdy, pokud jej podpoří poměrně rozsáhlý okruh lidí – proto je názor Vás všech 

tak důležitý.  

Pokud i Vás oslovila myšlenka společně vykonat s nastávajícím jarem dobrý čin spojený se jmény JHP , 

jsme rádi. 

V každém případě Vás prosíme o zodpovězení následujících třech otázek do pátku 25. února: 

1. Pokládáte myšlenku uskutečnit společně v Kruhu určitý „větší“ humanitární projekt za 

dobrou? 
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2. Jste ochotni během jara 2011 podpořit (finančně, případně pomoci s organizací atd.) projekt 

spojený s „odkazem“ Janky a Honzy Pfeifferových? 

3. Myslíte si, že konkrétní podoba projektu (výstavba školy v Kambodži) je vhodná, nebo byste 

navrhli jinou alternativu? 

Třetí otázka je velmi důležitá. Jak už jsme uvedli, zaujala nás konkrétní podoba projektu, tedy zřízení 

školy v Kambodži. Je však možné, že by se dala najít ještě lepší alternativa, která by popsané poslání 

splňovala dokonaleji, inspirativněji, schůdněji, jistěji atd. Velmi Vás tedy povzbuzujeme, abyste 

s takovým konkrétním alternativním návrhem přišli. V porovnání alternativ se nejlépe ukáží jejich 

přednosti a slabiny. I o toto vyjádření prosíme do 25. února. 

Své odpovědi prosím posílejte na e-mailovou adresu  jhpskola@seznam.cz .  

Vše co na tuto adresu pošlete, bude automaticky přeposláno na adresu 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 

Nic v té schránce, prosím, nemažte, nejvýše váš vlastní e-mail, chcete-li. 

V Praze a okolí 19. února 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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