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Ahoj JHP přátelé,
po návratu z JV Asie, se ozývám se zprávou, jaký je reálný stav v JHP škole a co teď zpracováváme a co
nás asi bude investičně čekat, samozřejmě na schůzi až se usneseme mohu obšírněji...
Na konci ledna jsme navštívili s Vlaďkou Siem Riep a taky kontaktovali Sophata P. aby nás čekal ve
škole. I přes začínající Čínský rok opice nás on i studenti čekali, jen Saritha jsme se nedočkali, zřejmě
se toulal někde v Thajsku, jak je jeho zvykem.
Sophatovi jsme předali dary, tedy sluchátka a mikrofony a rozdělovací krabičky k PC a web kamery, co
jsme zajistili s Ivanem Fenclem, což zejména Soknovi způsobilo radost, protože se rozšíří možnost
komunikovat přes Skype na více počítačích. Vzhledem k cestě i financím byla naše dodávka sice
omezená, ale vítaná. Sokna dále čistí a montuje PC pomocí místnosti s termity, ale to už patří k věci.
Jak psal Roger, tak tam teď byli i zdravotnice a doktor učit a současně pomáhat a léčit nové studenty.
Minulý rok všichni studenti dostali místo, ale bohužel 6 se jich vrátilo do vesnice a ihned se oženili,
vdaly, což vidí Sophat jako trochu chybu...
Letos je studentu 53 a to i ze vzdálenějších regionů a dojíždí jich více. Jsou jako vždy plaší, usměvaví a
příjemně nedotčení civilizací.
Chystáme druhé kolo pomocných trilaterálních grantů v kombinaci JHP + CPP + CSP (jako v minulosti)
a tak jsme zjišťovali skutečný stav věcí.

To co jsme zjistili, nás mírně řečeno udivilo, protože škola přerostla své meze.
1) proud z fotovoltaiky nestačí a baterie se úplně vybouchaly, tak je tam přívod thajského proudu,
který se pouští navečer, ale je notně drahý!
Nabídli jsme Sophatovi nějakou dodávku LED světel, která žerou energii nejméně a to by pomohlo při
nočním svícení snížit cenu (je potřeba cca 16 LED žárovek)
2) nestačí už voda ze studny na vaření a další potřebu a tak jsou nouzově připojeni na městský
vodovod Puoku a pouštějí si další vodu k sobě, což je opět drahé, nejde to na tomto pozemku moc
jinak řešit než snížením spotřeby a taky úsporou na WC a jinde... chtělo by to další studnu a pozemek
3) zahrada dostala na podzim a vloni co proto a tak jsou nové papaji a leccos utrpělo, např. skleníky,
ale začíná být málo jídla, proto by bylo fajn hledat peníze na sponzorování dalšího rozvoje školy a
zejména na nákup asi 3/4 hektaru pozemku přes silnici na rozšíření zahrady a staveb. Majitel to ví,
spekuluje a pravidelně zvyšuje cenu pozemku, už je cca na 600 tis. Kč. Bohužel i tenhle nákup je do
budoucna pro školu nutný!

Tak kamarádi, to je asi tak všechno a přeji Vám pěkné dny přípravy na Velikonoce a další svátky,
případně oslavy Roku opice.
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