
Schůzka v klubovně ve Střešovicích – 1.4.2011 

Schůzka se konala za účelem diskuse o dalším postupu projektu JHP škola a za účelem rozhodnutí, 

kterou z diskutovaných variant se budeme dále ubírat. 

Marek připravil jako podklad shrnutí dosavadních kroků k 30.3.2011. 

Zápis ze schůzky sdružení „JHP škola“ 1. dubna v klubovně Kruhu ve Střešovicích 

Přítomni: Marie Klimešová, Marek Špinka, Jakub Wittlich, Anka Feistnerová, Zdeněk Bakštein, 

Radana Bakšteinová, Dana Špinková,  Marcela Hájková,  Hanka Poesová,  Jorga Wittlichová, Dáša 

Fenclová, Ivan Fencl, Pavel Hájek, Jan Kamenický - Medvěd, Jana Dolanská, Michal Pondělíček 

Marek poděkoval všem, kdo k projektu aktivitou a prací přispívají a stručně zopakoval 

dosavadní vývoj.  

Medvěd vyslovil myšlenku, že společné humanitární akce mohlo být využito k poznání a 

propojení Kruhu napříč generacemi, ale tomu bohužel nebyla dána příležitost. Za lepší cestu by 

byl považoval s touto myšlenkou oslovit klíčové osobnosti jednotlivých generací, tím by bývalo 

mohlo dojít ke shodě a přes osobnosti k zapojení mnoha dalších z mnoha generací. V aktivitách 

zvoleného partnera The Cambodian School Project (dále CSP) Medvěd vidí mnoho silných 

stránek, ale má některé důležité otázky (viz níže). V další diskusi došlo ke shodě, že s  je třeba dál 

pracovat na projektu CSP v konkrétních zatím nejasných bodech – viz dále v zápisu. Až budeme 

mít projekt ve všech důležitých bodech opravdu jasný, bude mít vyšší šanci na odezvu. 

Marek popsal stav současný stav projektu (v bodech): 

1. Partner v Kambodži The Cambodian School Project (www.khmerschool.org) 

 lokálně silně zakotvená americko-kambodžská neziskovka – styčné osoby Roger Garms a 

Sarith Ou 

 dosud úspěšná, za 7 let postaveno 5 škol a 2 adoptovány, všechny v síti státních škol, 

docházka a absolventství velmi vysoké  

 propojení na další místní aktivity: biozahrady při školách, zaměstnání žen při šití 

uniforem, kola pro dojíždění na druhý stupeň 

 efektivně využívá prostředků – 100% darů na projekty, místní materiály 

 máme dvě chválou nešetřící reference od dosavadních donorů 

2. Konkrétní projekt: 

 škola – učňák pro holky a kluky po druhém stupni (16-20 let), výuka praktických řemesel 

 druhý účel – noclehárna přes týden pro děti ze sirotčince, kteří to mají daleko na druhý 

stupeň 

 uznaná státem, ten bude platit učitele 

 ve vesnici Puok nedaleko Siem Reapu, to umožní dostupnost a zároveň zdroje pro provoz 

školy – turisté 
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 náklady na školu 20 tisíc USD, z toho polovinu za pozemek; za 15 tisíc USD možno 

postavit zatím menší školu (1 uzavřená a 1 otevřená třída), pak možno modulárně 

rozšiřovat o další třídy; pokud seženeme < 15 tis USD, pak je možné ve spolupráci s CSP 

hledat další zdroje. 

 od CSP návrh rychlého postupu: Sarith odlétá 5. dubna do Kambodže, může pak do dvou 

týdnů najít pozemek a koupit pozemek začít organizovat stavbu. Přes léto se kvůli 

dešťům stavba přeruší, ale od září se může začít učit v pronajatých prostorách. Na 

podzim se stavba dokončí. 

 

Medvěd upozornil, že roční rozpočet CSP se přibližně rovná našemu maximálnímu 

příspěvku a že CSP na svých stránkách mají jediný finanční dokument, a to z roku 2008. Shodli 

jsme se, že Marek od SCP vyžádá finanční výkazy z dalších let do dneška.  

Dále Medvěd a další upozornili, že potřebujeme vědět, jestli CSP je čistě americká charita 

nebo má nějaký právní status v Kambodži. Dále, kdo (jaká právnická osoba) bude pozemek 

kupovat, a komu by po postavení pozemek a škola patřily. Byl vysloven názor, že konečné 

vlastnictví pozemku a školy může ovlivnit to, zda škola bude mít státní uznání a podporu. Bude 

také třeba sjednat smlouvu o postupu, včetně návaznosti splátek daru a postupu na místě. 

Marek zjistí jaký vlastnický, smluvní a časově-splátkový postup navrhuje CSP a jak 

vlastnictví souvisí se státním uznáním. Budeme se CSP jednat až do vyjasnění a dosažení 

(nebo nedosažení ) shody. 

 

Značně rezervovaný postoj vůči koupi pozemku z námi vybraných prostředků vyslovil 

Medvěd („ČvT ze zásady pozemky nikdy nekupuje, to musí zajistit místní partner“) a Jana. 

Pozemek má stát asi polovinu celkové ceny, proto bychom velmi ušetřili, kdyby byl zdarma. 

Marek vysvětlil, že CSP by v tomto případě kupoval pozemek pro stavěnou školu (což už žádné 

z předchozích základních škol nedělal, tam pozemek darovala obec) kvůli poloze, aby škola 

úspěšně plnila účel, musí být dobře dostupná, v blízkosti Siem Reapu a sirotčince, a tam 

pozemky k darování nejsou. Na vhodnost koupě pozemku v tomto případě se názory přítomných 

různí. Marek zjistí, zda CSP může pátrat po možnosti získání pozemku zdarma a jak pružné 

je umístění školy. Otevřena byla i možnost zapojení dalších kontaktů kvůli získání pozemku, 

např. pana Ivana Hoťka (bývalého velmi aktivního velvyslance v Thajsku a tím v Kambodži), zda 

by se touto cestou pozemek nesehnal. Výhoda – pozemek zdarma, nevýhoda – složitější troj- či 

vícestranná spolupráce.  

 

V souvislosti s nutností dalšího jednání s CSP došlo ke shodě, že navržené tempo (koupě 

pozemku v dubnu, stavba začne v květnu, škola se rozjede v září) je překotné. Je třeba 

postupovat postupně, vyjasnit aspekty uvedené výše, a pak jít dál. Možná tedy termín otevření 

školy v září nestihneme, ale to není kriticky důležité. Staví se stejně hlavně od října do dubna. 

Marek projedná se CSP alternativu pomalejšího časování, pokud současná nebude reálná. 

 

Potvrdili jsme si, že veřejnou sbírku (zatím) vyhlašovat nebudeme. Na internetu 

informace mít smíme, ale ne v médiích ani na náměstích atd. Obracet se na konkrétní osoby. 

Dary bude možné odepsat z daní. 

 



Rozhodli jsme, že J+H tu naší aktivitu věnujeme až na oddílové oslavě Jančiných 80tin ve 

Smržově 17.-19. června. Je třeba dobře promyslet způsob. 

 

Hledáme autora a návrh loga, má na starosti Dana Š. 

 

O.s. JHP škola je registrováno a má běžný účet u Poštovní spořitelny. Sbírat ale teď hned 

nezačneme, dokud se výše uvedené otázky nevyjasní. 

 

Další úlohy: Ivan a Zdeněk připraví stránky JHP školy. 

Moniku požádáme o vedení účetnictví. 

 

Zapsal Marek 


