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Co je dále třeba? 

• Respektive co by bylo 
fajn realizovat pro 
lepší chod školy… 

• Co by osamostatnilo 
a zlepšilo provoz 

• Co by pomohlo k 
civilizačnímu pokroku 
mezi studenty a 
pedagogy… 

 



Co probíhá průběžně? 
• Psaní grantů – teď čekáme na trilaterální 

grant dohromady všichni 
(USA+ČR+Kambodža), ale nemáme 
servis pro zastupitelství v Phnom Penhu 

• Pašování elektroniky a potřeb pro studenty 
a školu – léky, obvazy, notebooky, 
elektronika, flashky, apod. (zásilka 
03/2014 už tam je) 

• Generování dobrovolníků a podpory 
činnosti, včetně příchodu Krále 
 



Střecha na staré budově 
dát nové plechy a natřít to, vyměnit sežrané trámky 



Opravit  
schodiště 
- zbavit ho 
termitů, provést 
razantní 
odhmyzení a 
zpevnění 



Dovybavit učebnu – opravnu počítačů a pokoj pro 
dobrovolníky 

odhmyzit, likvidace termitů, sítě, větrák/y, bzučák, safe box 



Postavit a vybavit knihovnu 
nový objekt s policemi, stolem židlemi a hlavně  

s kanálkem insekticidu okolo! 



Zavést systém separace a likvidace odpadů 
třídění, kompostování, odvoz kalu, odvoz papíru a 

PET a rozumná likvidace, ne kremace… 



Děkujeme všem za naše kambodžské 
hochy a děvčata  

z Chicken/Czechen School… 
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