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TZ SIRIRI: České umění podporuje středoafrické vzdělávání 
 
Při benefiční aukci na podporu organizace SIRIRI a jejích projektů ve Středoafrické republice (SAR) se 
vydražila díla současných českých umělců v hodnotě 128 700,- Kč. Výtěžek aukce podpoří střední 
školu v Bozoum a středoafrické studenty vysokých škol.  
  
“Aukce spojila dohromady známé umělce, profesionály v oblasti obchodu s uměním, milovníky umění, dárce, 
dobrovolníky a podporovatele SIRIRI. Jejich spolupráce nám přinesla nejen cenný výtěžek pro obyvatele 
Středoafrické republiky, ale také dobrý pocit z toho, že mnoho lidí napříč naší společnosti je solidární s lidmi z 
jiných zemí a kultur.” líčí ředitelka SIRIRI Hana Říhová své dojmy z aukce a dodává: “Pro ty, kteří nemohli 
dorazit, jsme připravili poaukční prodej děl na našich webových stránkách.” 
 
Aukci, která se konala ve čtvrtek 3.9.2015, podpořila umělecká dvojice David Böhm a Jiří Franta, kteří SIRIRI 
podporují již od jejího vzniku. Mezi další umělce, kteří poskytli svá díla bez nároku na honorář, patří například 
Alena Kotzmanová, Jan Šerých, Alice Nikitová, Petr Nikl, Ivan Pinkava, Kurt Gebauer a mnoho dalších. 
Pořadatelem aukce byl Aukční dům Sýpka v pražské Galerii U Betlémské kaple za podpory Artplus.cz. 
 
Nevydražená díla jsou v poaukčním prodeji na stránkách www.siriri.org/aukce. Díla se prodávají za vyvolávací 
cenu a v nabídce budou do začátku října. 
 
Výtěžek aukce podpoří dlouhotrvající projekty v SAR z oblasti vzdělávání. Jedním z projektů je střední škola v 
Bozoum, kterou navštěvuje více než 200 žáků. Tato škola je v SAR unikátní nejen svou vybaveností 
(knihovna, laboratoř, počítačová učebna), ale i výborným vedením a schopností učitelského sboru. Druhým 
projektem je podpora vysokoškolských studentů. V roce 2015 SIRIRI podporuje 15 vysokoškolských studentů 
z různých oborů, chlapce i dívky. První absolvent, kterého SIRIRI při studiu podporovala, je mladý lékař Cédric 
Ouanekpone, který již začal pracovat v jedné z venkovských nemocnic. 
 
Středoafrická republika je jednou z nejchudších zemí světa. V žebříčku sledujícím index prosperity 
(www.prosperity.com), ve kterém se státy hodnotí nejen z hlediska ekonomiky, ale také z hlediska dostupnosti 
vzdělání, úrovně státní správy, bezpečnosti nebo osobní svobody, se SAR v roce 2014 umístila na poslední 
ze 142 sledovaných zemí.  
 
SIRIRI je česká obecně prospěšná společnost, která pomáhá ve Středoafrické republice. Od svého vzniku v 
roce 2006 se tato nevládní, nenáboženská a nepolitická organizace zaměřuje na rozvoj vzdělávání, 
zdravotnictví a zemědělství. Partnery organizace jsou misionáři z Řádu bosých karmelitánů, kteří v SAR 
dlouhodobě žijí a pracují. SIRIRI pořádá vzdělávací a osvětové akce pro děti i dospělé, kterými se snaží 
upozornit českou veřejnost na situaci v SAR a význam rozvojové spolupráce.  
 
  
Kontakt: 
Terezie Imlaufová 
terezie.imlaufova@siriri.org 
724 381 720 
 
 

 
SIRIRI o.p.s. 
Vyšehradská 49/320 
Praha 2, 120 00


