
Milí přátelé, 

mnozí víte, že se nám v minulém roce díky mnoha členům Kruhu, přátelům z řad skautských 

oddílů a dalším vzácným přispěvatelům podařilo shromáždit významný finanční obnos na 

výstavbu technické školy v kambodžském Puoku. Na počest našim skautským vůdcům a 

přátelům Jance a Honzovi Pfeifferovým jsme ji nazvali JHP škola. Škola stojí a funguje, je však 

třeba se i nadále podílet na jejím provozu, který není ze strany kambodžského státu nijak 

dotován. Věříme, že v budoucnu škola bude schopna zajistit si provozní náklady vlastní aktivitou, 

nyní tomu tak ale ještě není. 

Abychom dostáli svým závazkům a mohli v říjnu odeslat další potřebnou částku, rozhodli jsme se 

uspořádat benefiční dražbu výtvarných prací, jejíž výtěžek by plně šel na podporu JHP 

školy.  

Obracíme se na Vás s návrhem a prosbou, abyste se této benefiční dražby zúčastnili – 

někteří z vás jako autoři, další jako kupující. Dražba bude rozčleněna do tří sekcí – na práce 

profesionálních výtvarníků – členů a přátel kruhu, na sekci vynikajících prací neškolených 

výtvarníků z řad Kružanů, a na sekci kvalitního kružanského uměleckého řemesla (víme, že 

existuje). 

Sekce 1: 

Představujeme si, že se budou dražit práce výtvarníků profesionálů, kteří mají úzkou vazbu 

k oddílu Kruh, ať už v něm vyrostli, posílali do něho své děti, jsou partnery Kružanů anebo o 

Kruhu vědí a rozumí našemu záměru. 

 

Sekce 2: 

V této sekci bychom rádi nabídli k prodeji práce, které jsou výsledkem dlouhodobého 

výtvarného zájmu amatérů. Mohou to být kresby, obrazy, grafiky, objekty, fotografie atd., vždy 

v maximálním počtu tří kusů. Pokud jde o fotografie, přijaty budou výhradně takové, které mají 

charakter unikátu s výrazně zajímavým tvůrčím záměrem anebo mimořádné dokumenty. 

 

Sekce 3: 

Sekce uměleckého řemesla dává prostor autorům, kteří si osvojili na vynikající úrovni některou 

z řemeslných technik. 

 

Práce budou přijaty do dražby na základě rozhodnutí aukčního výboru. Širší předvýběr (pět prací) 

je na každém autorovi, z nich budou podle prostorových možností vybrány maximálně tři práce. 

Vyvolávací cenu určuje autor. Zařazení prací do dražby posoudí přípravný výbor na základě 

fotografií. Rozhodně se ale nerozpakujte benefiční dražby zúčastnit! Nejde o soutěž, ale o 

společnou pomoc dobré věci. Prosíme, abyste fotografie zaslali na adresu 

m_klimesova@volny.cz, nejlépe do 20.června. Pokud byste z vážných důvodů tento termín 

nemohli dodržet, ozvěte se včas. Stejně tak se ozvěte, pokud byste potřebovali poradit s výběrem, 

cenou nebo adjustací. Určitě vše společně vyřešíme. 

Práce by měly být dopraveny do Školské 28, přesný termín bude určen (pravděpodobně ve 

čtvrtek 6.9. cca v 17 – 19 hodin). Ve výjimečných případech je možno se domluvit na jiném 

termínu. Počítejte ale s tím, že od 1.7. do 22.8. nebudeme k dispozici. 

Až bude jasné, co vše se bude dražit, rádi bychom aukční nabídku umístili i na stránkách 

jhpskola.cz. Zájemci se tak budou moci už v předstihu rozhodovat, o které práce budou usilovat. 

Moc se těšíme!                                                                                

 

Za přípravný výbor Vás zdraví 

Marie (Klimešová), 605 774 772; m_klimesova@volny.cz               V Praze 20. května 2012                                                                                                      
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