
ZPRÁVA O JHP ŠKOLE V PUOKU – PROSINEC 2018 

Vážení přátelé, 

v téměř již vánočním čase se Vám ozýváme se zprávami z technické JHP školy 

v Puoku. 

V poslední zprávě ze začátku tohoto roku jsme se Vám zmiňovali o obavách, zda by 

silně zhoršená politická situace v Kambodži nemohla omezit či dokonce ohrozit fungování 

JHP školy. Nestalo se tomu tak, a můžeme Vám proto o škole podat dobré zprávy. 

 

Uplynulý rok ve škole 

Ve škole studuje v tomto končícím ročníku 41 studentek a studentů, většina z nich je 

ubytována ve škole. V únoru byla ve škole uspořádána slavnost, na které noví studenti 

soutěžili básněmi o ceny a užili si nový jednoduchý 

audio systém, který škola pořídila. Na slavnost přišli i 

absolventi z minulého ročníku a pro čerstvé studenty 

bylo velmi povzbudivé vidět, jak se jim dobře daří. 

Podle zpráv z listopadu si letošní studenti vedou opět 

velmi dobře a lze očekávat, že díky tomu, co se 

naučili ve škole, všichni najdou dobré zaměstnání. 

Dosud získalo tuto možnost díky JHP škole 250 

mladých lidí.  

Škola se dále rozvíjí i po provozní stránce. 

Vítaným zlepšením v ubytování jsou nově přistavěné 

prádelny s automatickými pračkami u dívčí i 

mládenecké ubytovny, což ušetří studentům mnoho 

času stráveného až dosud ručním praním.  Ryby ze dvou nedávno zřízených mělkých 

rybníčků (každý má půdorys 2x4 m a je 1 m hluboký) už přispívají k jídelníčku. Polovina 

objemu je každých 10 dnů vyčerpána na zalévání a poskytuje cenné živiny zahradě. 

Dovednosti a zkušenosti ze zahrady, hospodaření s 

vodou a chovu ryb v bio režimu šíří Sarithův asistent 

Thieng do ostatních škol, včetně způsobu 

svépomocného obhospodařování zahrad, který si 

Kambodžané snadno osvojují. Na rozvoj bio zahrad 

v těchto základních školách přispěli IBM a Vyšší 

střední zdravotní škola z Washington DC v USA. Jako 

hnojivo se používá kompost, jehož hlavními složkami 

jsou karbonizované rýžové slupky, zelený materiál ze 

zahrady a vápenec. JHP škola tak nejen vzdělává 

vlastní studenty, ale poskytuje i podporu (zejména znalostní) pro 5 základních škol pod křídly 

Cambodian School Project, které navštěvuje celkem 1700 žáků. Šířit tyto prakticky 

vyzkoušené a lokálně použitelné dovednosti je velmi důležité, protože na dostupnost potravin 



a zdrojů bílkovin se zhoršuje kvůli klimatickým změnám a v důsledku změny vodních režimů 

způsobených velkými přehradami na Mekongu financovanými čínským kapitálem. 

Studenty letošního ročníku můžete spatřit na 

několika videích, které pořídil Sarithův asistent 

Thieng 

(https://www.youtube.com/watch?v=omRUq8RkiKo

&index=17&list=PLIgfKwipNlrTM2zRBX0D3hSc

AAq_2w8WO). Za prohlédnutí stojí také webové 

stránky vytvářené studenty, na kterých je vidět i 

skvělý stav zahrady (např. 

https://jhpskola.wordpress.com/tes-tong/ nebo 

https://jhpskola.wordpress.com/kheoun-sopheap/  ) 

Bohužel letošní rok se v JHP škole neobešel 

bez nečekané tragédie. Jeden ze studentů školy odjel 

na třítýdenní podzimní prázdniny zvané Pchum Ben 

domů o týden dříve, protože se necítil v pořádku a 

měl vyrážku. V místě bydliště šel na místní zdravotní 

kliniku, ale brzy po vyšetření tam zemřel. Jaká byla 

příčina smrti, není jasné, v klinice podle zpráv 

z rozboru krve zjistili, že má „příliš mnoho bílých krvinek a nedostatek červených krvinek“. 

Nikdo z ostatních studentů neonemocněl, voda v JHP škole byla okamžitě zkontrolována, ale 

byla nezávadná. Onen student byl sirotek žijící u strýce. Škola poskytla podporu na jeho 

pohřeb.  

 

Perspektivy školy 

Z hlediska naší spolupráce a komunikace s CSP je významnou zprávou, že Roger 

Garms, tajemník CSP a spolu se Sarithem zakladatel celého projektu, bude v příštím roce 

předávat svou funkci. Roger při svém známém odpovědném přístupu tuto změnu dobře 

připravuje. Cílem nového vedení bude komunikaci o škole rozšířit silně do nových médií a 

tím získat nový potenciál k získávání prostředků, dobrovolníků a další sociální podpory pro 

školu. Zároveň je nadále třeba pěstovat přímý kontakt s JHP školou a s dalšími školami CSP 

prostřednictvím každoročních pracovních návštěv. Vedle toho Sarith a CSP vzdělává vybrané 

místní spolupracovníky a podporuje jejich pokrok v anglické komunikaci, aby mohli postupně 

přebírat některé aspekty Sarithovy role. Více si můžete přečíst v přiloženém dokumentu CSP 

Board Statement from Roger.pdf , ve kterém Roger také shrnuje historii a stav škol CSP. 

 

Financování školy  

Roční rozpočet JHP školy činí okolo 26 000 USD, což při 40 studentech v ročníku 

v přepočtu znamená, že za přibližně 15 tis korun se jednomu mladému člověku otevře cesta 

k důstojnému a činorodému životu. Náš spolek JHP škola k tomuto rozpočtu pravidelně 

https://www.youtube.com/watch?v=omRUq8RkiKo&index=17&list=PLIgfKwipNlrTM2zRBX0D3hScAAq_2w8WO
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http://www.jhpskola.cz/archiv/soubory/2018/CSP_Board_Statement_Roger_6_2018.pdf


přispívá částkou 8 000 USD. Z počátku roku 2018 jsme po dohodě s Rogerem platby škole 

pozdrželi, abychom si byli jisti, že škola pod správou Saritha bude moci po utužení režimu 

nadále pracovat. To se potvrdilo, a proto jsme v druhé polovině roku 2018 poslali do školy 

zatím 6 000 USD (asi 140 tisíc Kč).  Díky darům z posledních týdnů máme nyní na kontě 

prostředky, abychom mohli poslat 2 000 USD jako splátku za poslední čtvrtletí 2018. Bylo by 

zároveň žádoucí nyní v době vánoční a novoroční shromáždit základ prostředků na další 

podporu v roce 2019, kterou zamýšlíme opět v naší pravidelné výši.  

 

 

 

Přejeme Vám Vánoce plné radosti a vše dobré v roce 2019. 

 

Marek Špinka, Ivan Fencl 

POMOCI MŮŽETE PRÁVĚ NYNÍ 

Můžete-li nyní darovat větší či menší částku, neváhejte a pošlete nyní 

na účet  

243 732 580 / 0300  

Svůj dar, prosím, zaregistrujte pomocí formuláře  

http://www.jhpskola.cz/financni-prispevky.html#formular-darce  

Děkujeme 

http://www.jhpskola.cz/financni-prispevky.html#formular-darce

