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Občanské sdružení JHP škola (v dubnu 2015 transformováno na Spolek JHP škola) bylo založeno v lednu 2011 

s cílem shromažďovat prostředky na stavbu, vybavení a provoz učňovské školy, která leží ve vesnici Puok 

nedaleko města Siem Reap v Kambodži. Škola byla do konce roku 2011 postavena a koncem ledna 2012 byla 

zahájena výuka, začalo se s výukou práce na počítači a angličtiny, později přibyla krejčovská třída. Od té doby 

prošlo školou přes 250 studentů. 

Naším úkolem pro rok 2018 opět bylo shromáždit 

prostředky na podporu provozu školy. Náš příspěvek 

v plánované výši 8 000 USD pokrývá přes 30 % 

nákladů, větší část dotuje partnerské americké 

sdružení Cambodian School Project (CSP), které 

zároveň podporuje dalších pět základních škol.  

Naše aktivita sice oproti předchozím rokům trochu 

oslabila, ale v průběhu roku se závazek podařilo 

naplnit a náš celkový příspěvek činil 8 000 USD.  

Již tradičně uspořádala Dana Špinková se svými kolegyněmi, učitelkami z bohnické školy Don Bosco, veselý 

bazárek na zahradě školy. Fešného oblečení byla spousta, účastníků akce trochu méně, ale dámy měly velkou 

chuť k nakupování a i pánové si něco odnesli. Dana Špinková a její kolegyně vše výborně připravily. Na podporu 

školy se vybralo 10 619 Kč. 

V roce 2018 ve škole studovalo 41 studentek a studentů. 

Většina z nich je ubytována ve škole. Vlevo na obrázku 

studentky čistí zdi své ubytovny a připravují školu na velkou 

únorovou slavnost. Na slavnosti noví studenti soutěžili 

básněmi o ceny a užili si nový jednoduchý audio systém, který 

škola pořídila. Vše fungovalo výborně a všichni si den pěkně 

užili. Na slavnost přišli i absolventi z minulého ročníku a pro 

čerstvé studenty bylo velmi povzbudivé vidět, jak se jim dobře 

daří.  

 

 

 

 

Vedle podpory základních škol se našly prostředky i na poskytnutí 

bicyklů pro studenty JHP školy, kteří daleko dojíždějí. Letošní 

studenti si vedli 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.   

http://www.jhpskola.cz/


 

Škola se dále rozvíjí i po provozní stránce. Prostředí pro studenty se postupně 

vylepšuje, úspěšným projektem byla rekonstrukce koupelny, která je vidět na 

obrázku.  

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. 

Studenti pračky s chutí využívají. 

 

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 

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

režimů způsobených velkými přehradami na Mekongu financovanými čínským kapitálem.  

Studenti jsou velmi přičinliví. S nadšením se podílejí na různých 

stavebních úpravách. Sarith a učitelé jsou jim dobrými rádci. 

Studenty letošního ročníku můžete spatřit na několika videích, 

(https://www.youtube.com/watch?v=omRUq8RkiKo), která pořídil 

Sarithův asistent Thieng. 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/   )  

 

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

se Sarithem zakladatel celého projektu, se chystá v brzké době 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=omRUq8RkiKo
https://jhpskola.wordpress.com/tes-tong/
https://jhpskola.wordpress.com/kheoun-sopheap/

