
REPORT PO 5ti LETECH JHP ŠKOLY A JEJÍHO FUNGOVÁNÍ. 

V rámci další cesty do Indočíny a okolí navštívili na přelomu ledna a února i v roce 

2017 Bohouš a Vlaďka opět Siem Riep, dovezli do JHP školy plné batohy sesbírané 

validní techniky a pomůcek a zkontrolovali chod školy a další činnosti. Mimo jiné se 

setkali se p.Sarithem Ou - místním šéfem spolupracující Cambodian School Project), 

p.Sophatem Pechem – ředitelem JHP školy, Soknou – technikem PC a učitelem IT a 

s „principálem“ organizace Cambodian School Project (správce budov). 

V obecné rovině je nutno konstatovat, že turistický ruch v Kambodže a tedy zvláště 

v území Angkoru (blízko za hranicí je i Puok a JHP škola) mírně polevil (ceny klesly), 

protože přestali nějakou dobu jezdit rusové, argentinci a korejci a byli nahrazeni 

baťůžkáři a nižšími příjmovými skupinami z Chile, Francie a Austrálie. Místo je ale 

kupodivu nově zajímavé i pro bohatší obyvatele Indie, Bangladéše, Nepálu a 

Pakistánu, takže se změnila struktura návštěvníků a služby poskytované našimi 

asistenty jsou dále silně poptávány. I přes zcela šílenou korupci země nějak funguje 

a místní si berou půjčky na cokoliv, zejména na stavby domů. V praxi je dnes 

obklopená škola zcela novými a dostavovanými domy (v zahuštěné zástavbě), bylo 

nutné zesílit ploty a pozemky okolo jsou bohužel prodány, Puok jako takový roste do 

šířky a stoupá i pod vlivem silného provozu na National Highway směrem na hranice 

s Thajskem. 

K návštěvě JHP školy připravované již nějakou dobu dopředu došlo dne 31.1. 2017 a 

škola byla plná studentů i učitelů, Sarith měl ten den i s principálem málo času, ale 

prošli jsme alespoň pozemek a konstatovali současný Status Quo školy, pohovořili se 

studenty a předali dary. 

Důležitou součástí návštěvy tedy bylo předání podpůrných darů (batohům se pak 

dost ulevilo) na které byla udělána sbírka mezi členy oddílu Kruh i v užším 

společenství organizace JHP škola – kde se o řadu kvalitní techniky zasloužila Míša 

Holubová, která dodala pěkné notebooky. Díky Ivanu Fenclovi se sešla kvalitní další 

technika a studenti i pedagogové VŠRR přes Vánoce ve sbírce dodali Flashky, dráty 

a další. K technice, která udělala radost zejména Soknovi (příjemně se ten mladý 

technik samouk a učitel zakulatil) patřilo a bylo předáno :  

3 kvalitní notebooky i se zdroji a periferiemi (myši, apod.), LAN přepínač na síť, USB 

rozbočovače a řada různých a různě dlouhých drátů k použití na propojení techniky 

ve škole (obecně jsou v Kambodže dráty málo dostupné a drahé). Sokna dále uvítal i 

různé konektory a interní i externí datový záložní disk. 

Z techniky jsme ještě předali k výuce Sophatu Pechovi diktafon a reproduktory na 

lekce angličtiny, Sarithovi Ou pak tablet Lenovo na rychlejší terénní komunikaci 

(ihned jej začal používat) a největším darem pak byla kromě mobilů pro školu i 

technika pro studenty – 38 Flash disků různé kapacity, což velmi posune výuku 

studentů a tvorbu domácích prací a současně je to první větší majetek s daty, který 

studenti vlastně budou ve škole mít (některé disky jsme museli demonstrativně 

otevřít, protože konektory byly různě skryté uvnitř apod.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední tradiční skupinou darů byla důležitá souprava léků – posvátná trojice 

Acylpyrin (horečky), Endiaron (průjem) a Ibalgin (bolesti obecně) byla přijata 

s nadšením zejména Sophatem, který vede vnitřní lékárnu. Tentokrát jsme dbali na 

to aby se léky barevně lišily (bílá-žlutá-růžová) a Sarith khmersky nadiktoval k čemu 

je výhradně použít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Později, na dalším setkání - kromě tradičního posezení na Khmerské večeři k plánům 

rozvoje JHP školy se Sarithem Ou dne 2.2. v centru Siem Riepu, kdy jsme hodnotili 5 

let spolupráce, rozvoj školy, případné plány do budoucna apod., také se probíraly i 

návaznosti na VŠ studium a post JHP School vzdělávání a projekty pro opravdu 

chytré chudé Khmery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo konstatováno, že letos je 47 studentů, a na počítače a angličtinu je jich 36 

zbytek (11) je šicí třída. Zájem studentů o školu šití poklesl, protože ceny a výplaty 

jsou tam nižší než jinde a tak je jednodušší učit se latinku, angličtinu a práci na PC, 

včetně tvorby stránek www, protože pak se najde lépe zaměstnání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všechny potěšilo, že studenti PC budou mít k práci každý svou vlastní flashku a 

mohou s ní pracovat nadále i mimo dobu výuky. Sokna zároveň rozšíří sítě o 

dovezené počítače-notebooky a teď budou dostupné pro každého. 

Všichni studenti mají již v praxi zamluvenou nějakou práci v Siem Riepu a okolí a  

budou k dispozici novým zaměstnavatelům zejména v recepcích hotelů a ve 

službách po absolvování roční JHP školy, za kterou dostanou od Saritha „Diplom o 

absolutoriu“ (formálně je to kus papíru, ale pověst školy je velmi dobrá a proto ten 

diplom v regionu už něco znamená). 

 

 

 

Jinak nadějní studenti potřebují osobní sponzory, aby se při práci mohli učit angličtinu 

(náklady jsou cca 450 USD na rok) a ty skutečně doškolené a schopné pak Sarith Ou 

může umístit na nějaké další škole jako je VŠ (College). Proto by bylo vhodné se 

orientovat sponzorsky i tímto směrem. 

V jiné rovině je ročník opět nadějný a chodí mezi ně i bývalí absolventi, navíc vloni 

byla i oslava k výročí školy na které byl za donory z USA Roger Garms a bylo to 

veselé shledání dnes už širší komunity studentů a příznivců školy. 



 

Do budoucna má škola v provozu ještě stále solární energii, ale jenom ve dne, 

protože nejsou odpovídající baterie a staré jsou nepoužitelné, bylo dohodnuto že se 

pokusíme tam dopravit úsporná LED svítidla, aby noční drahý proud nebyl tolik 

spotřebováván. Voda ze studny se přes den čerpá do nádrží a z těch se bere v noci 

na jídlo, pití, zalévání apod. V rybníčku jsou ryby a žáby k obživě studentů a celá 

zahrada je plně využita ke koření, zelenině, drůbežímu chovu a dalším podpůrným 

činnostem. Shánějí se peníze na nový Hubník, starý je spotřebován a plodil až 3,5 kg 

hub denně, tedy víc než studenti spotřebují do polévek. Podobně plodí i zelenina a 

papája.  

 

 

 



 

 

V provozu je dále spalovna a byl zlikvidován chlapecký záchod. Děvčata mají 

zaběhnutou novou ubytovnu a chlapci jsou dále ve svém patře domku. Tradičně jsou 

studenti plaší a málo mluví, práce na 

pozemku, v kuchyni a dovoz věcí je mezi ně 

rozdělen, nakupuje se ve velkém rýže. 

Pozemek přes silnici je bohužel zablokován a 

bude prodán nejvyšší ceně, nikoliv tedy škole 

a tak další prostor na pěstování potravy asi 

nebude. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spolupráce s konzulátem vyhasla, protože konzulka ČR pí.Gašparíková je odvolána 

do Čech a na místě není další konzul, navíc se mírně mění další politika zahraniční 

pomoci z ČR a proto budeme odkázáni stále více na vlastní dovednost a nápady a 

získávání nových sponzorů na cílené aktivity a s tím je nutno počítat. Do práce pro 

JHP školu bude na místě vhodné zapojit i další a mladší, podobně do transportů věcí. 

V obecné rovině škola funguje, prosperuje, není se za co stydět, jen je potřeba 

dále ji podporovat. 

 

Sepsal na Popeleční středu 2017  

Bohouš Michael Pondělíček,  

fotografie Vlaďka Šilhánková. 


