
Vážení přátelé,  

koncem ledna odlétá Michael Pondělíček – Bohouš do Siem Reapu na konferenci o rozvojové 
pomoci a samozřejmě navštíví i JHP technickou školu v Puoku. Dle osobní zkušenosti ví, že 
velmi cennou pomocí studentům jsou paměťová média, tedy flash USB disky či SSD karty. 
Užitečná je i jiná drobná elektronika, viz email níže.  

Pokud byste vy či někdo z vašich blízkých či známých mohl něco z této kategorie poskytnout, 
prosím ozvěte se na email (spinka.marek@vuzv.cz ) či mobil (731 650 834 či 608 266 042) 
nebo na email (Ivan.Fencl@seznam.cz) či mobil (736 524 402) – předat mi je můžete během 
dne v centru u Prašné brány. Bylo by třeba předat ty věci do úterý 27. ledna, abychom je 
stihli předat dál Bohoušovi.  

Níže je trochu podrobnější informace od Bohouše. 

Ivan Fencl, Marek Špinka 

 

From: ahaswer [mailto:ahaswer@seznam.cz]  

 

Rád bych vás poprosil o laskavost a měl bych jednu prosbu ve vztahu ke škole 
v Kambodže, kam se chystáme cosi dovézt. Podívejte se prosím doma v šuplatech, jestli 
nemáte nepotřebné flash disky (flashky), datové karty (SSD atp.) anebo nějakou 
elektroniku, kterou nepoužíváte, ale je funkční (např. starý foťák, mobil, diktafon nebo 
dokonce tablet, apod.) a pokud jste ochotni to darovat do Kambodži, doručte mi to a já 
bych pak zařídil předání v Kambodže novým středoškolákům v České JHP škole pro 
nemajetné děti.  

Jde o to, že jsou to lidé, pečlivě vybraní z úplně chudých vesnických rodin, aby jejich 
vzdělání mělo co největší dopad, každý rok pak opustí školu cca 42 studentů a 
studentek, kteří mají šanci uživit širokou rodinu okolo a zlepšit tak mírně šílené poměry 
na místním venkově!  

Pro nás stará flashka nebo podobné je pro ně učiněné bohatství a to nemluvím o foťáku 
apod., přitom jejich škola probíhá zejména na počítači a paměťová média jsou pro ně 
finančně nedostupná!  
  
Takze tak, mejte se krasne  
Bohous  
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