
KRÁTCE O JHP ŠKOLE V PUOKU – PROSINEC 2022 

 

JHP škola dále úspěšně vyučuje 

I když akutní krize vyvolaná v Kambodži covidovou pandemií, která 

v minulých letech téměř zastavila pro zemi zásadně důležitý turistický průmysl, 

již pominula, tamní ekonomika se zotavuje jen pomalu. V Siem Reapu, „hlavním 

městě“ kambodžské turistiky, je stále okolo třetiny ubytovacích a dalších podniků 

zavřených a platy Kambodžanů v nich zaměstnaných klesly. Přes tyto obtížné 

podmínky JHP škola dále zdárně pracuje. V lednu 2022 se podařilo úspěšně 

uzavřít studium 18 absolventům JHP školy a všichni získali první zaměstnání. Od 

února nastoupilo do dalšího ročníku studia 25 studentů. Dívčí část tohoto ročníku 

vidíte na obrázku. Současný stav napovídá, že 22 z nich v lednu 2023 školu 

dokončí. Zároveň probíhá 

výběr studentů do dalšího 

ročníku. Škola je nyní plně 

soustředěna na obor 

zahrnující angličtinu a 

počítačové dovednosti. 

Významnou podporou 

pro první kroky samostatného 

uplatnění je pro absolventy 

JHP možnost 3-4 měsíčního 

ubytování v internátě JHP v Siem Reapu. Na základě Sarithovy žádosti vyčlenila 

správní rada Cambodian School Project zvláštní podporu ve výši 3 400 USD pro 

údržbu a provoz tohoto zařízení v nadcházejícím období.  

Další výraznou podporou ve prospěch JHP školy i základních škol 

podporovaných JHP jsou opakované pobyty amerických studentů zdravotnických 

oborů z Edgewood College pod vedením člena správní rady CSP Clauda Rochona 

(https://cambodianschoolproject.org/our-board). Příští pobyt Claude plánuje na 

leden 2023.  

 

https://cambodianschoolproject.org/our-board


Jess Garms přejímá roli svého otce v čele CSP 

 Jak jsme Vás již informovali, v květnu 

2022 zemřel Roger Garms (na obrázku), který 

v polovině devadesátých let spolu se Sarithem Ou 

založili organizaci Cambodian School Project. 

Roger jako Sekretář CSP byl spolu se Sarithem Ou 

hlavním tahounem činnosti CSP v Kambodži a 

zásadním způsobem se podílel na realizaci naší 

společné myšlenky založit JHP technickou školu 

v Puoku. Ve prospěch CSP a JHP pracoval 

s plným nasazením až do posledních týdnů svého 

života.  

Na říjnovém zasedání potvrdila rada CSP v pozici 

sekretáře Rogerova syna Jesse Garmse, který Rogerovi již dříve v jeho práci 

pomáhal. Prezidentem CSP nadále zůstává Sarith Ou, který řídí veškerou práci na 

místě v Kambodži. Všichni v CSP jsou odhodláni pokračovat v úspěšné a 

užitečné práci ve prospěch vzdělání mladých lidí v Kambodži. 

 

Akce, dary a podpora spolku JHP škola 

Na přátelském a velmi úspěšném Veselém bazárku, který zorganizovaly 

dámy z CŠ Don Bosco v červnu 2022, se podařilo v prospěch JHP školy vybrat 

bezmála 20 tisíc Kč. Díky řadě dalších pravidelných i jednorázových darů řady 

podporovatelů jsme mohli do Kambodži v tomto roce zatím zaslat 6 000 USD na 

provoz JHP školy. Abychom dostáli svému předsevzetí podpořit každoročně 

školu osmi tisíci dolary (což činí asi 1/3 ročního rozpočtu JHP školy) a zároveň 

zaslat podporu na první období roku 2023, potřebovali bychom nyní vybrat ještě 

asi 70 tisíc Kč. Můžete-li na JHP školu nyní přispět, budeme Vám velmi 

vděčni. Vaší štědrosti si velmi vážíme. 

 

Ohlédnutí, poděkování a výhled 

V roce 2011 jsme se sdružili okolo ambiciózní myšlenky postavit na počest 

Janky a Honzy Pfeifferových školu ve vzdálené Kambodži. Je krásné, že škola 

Jance a Honzovi přirostla k srdci, že během 11 let opravdu pomohla více než 

dvěma stovkám mladých lidí vejít to samostatného života s lepšími vyhlídkami a 

že se nám dosud společně daří provoz školy podporovat. Všem, kdo se na této 



skutečnosti podíleli a podílejí, patří velké poděkování. Zda a jak dlouho ještě 

budeme moci školu v podobné rozsahu podporovat, je otevřené. Věřím, že se nám 

v roce 2023 podaří sejít a poradit se. 

Více informací najdete na stránkách www.jhpskola.cz.  

 

Za spolek JHP škola 

 

Ivan Fencl, Marie Klimešová, Michael Pondělíček, Monika Šatavová, 

Dana a Marek Špinkovi 

https://www.jhpskola.cz/

