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Vážení kamarádi, 

v únoru 2015 jsme v rámci konference Kultura a turismus v Siem Riepu také navštívili JHP školu a 

předali tam jednak nějaké léky a jednak řadu dárků od vás, které jak uvidíte na fotografiích, potěšily 

Sophata, se kterým jako s ředitelem z JHP školy jsme mluvili. Se Sarithem jsme si dali plánovací oběd 

až druhý den. Předali jsme v pořádku hromadu flash disků, fotoaparáty a tablet (Sophat nevěděl 

k čemu to je) a další. Posílají se Sarithem velký dík za tu techniku, kterou využije zejména 45 studentů 

nového ročníku. Jsou trochu plaší, ale někteří z nich už se zapojili do práce na té konferenci UNESCO, 

což byla dobrá zkušenost. 

Z fotografií uvidíte, že na pozemku jede rybníček a chov ryb, houbárna, chov drůbeže a krásná 

biozahrada na které se pracuje. Jsou hotovy propustky, improvizovaná úpravna vody (Korejci a 

Sarith), spalovna, a nové chodníky důležité na období dešťů. Nově opravena je ubytovna hochů, 

vyhnáni termiti apod., dále nová ubytovna dívek a toalety, opravené staré toalety a zlepšená kuchyně 

včetně systému rozvodu vody. 

Škola funguje, prospívá a absolventi jsou populární a hlavně mají často dobrou práci, je po nich 

poptávka rok dopředu. Sarith generuje nové benefity pro školu.  

Před návštěvou ve škole jsme navštívili Vyslanectví v Phnom Penhu, kde o nás vědí a paní byla milá, 

protože projekt je ukázkový. Na základě Sarithova projektu a našich korekcí se nakonec usnesli, že 

dají na skleník do JHP a na semena rostlin a násadu ryb a další cca 200 tis. Kč. To není málo, ale nic 

z toho nesmí jít na provoz. Za kontrolu okrajově ručíme my, a jak to dopadne doufám vyfotí podzimní 

návštěvníci… 

Sečteno podtrženo, JHP škola se rozjela a jede a zlepšuje se i od začátku roku 2015 a doufáme, že se 

podaří ji dál subvencovat a rozvíjet. Není to bez problémů, protože na učitele mnoho peněz není a 

skomírají baterky u solárního systému, blbnou počítače, aj., ale přežít se to dá. 

Bližší uvidíte na fotkách. 

Inspekci v únoru provedl a report sepsal  

Bohouš a Vlaďka 

http://www.jhpskola.cz/fotogalerie/21
http://www.jhpskola.cz/fotogalerie/21

