
9. března 2012 

Zpráva o činnosti občanského sdružení JHP škola 
Leden 2011 až únor 2012 

 

Občanské sdružení JHP škola bylo založeno dne 28. ledna 2011 na přednášce z cesty po Kambodži, na 

které Dana a Marek Špinkovi poznávali život na kambodžském venkově se zaměřením na 

problematiku tamějšího školství. Občanské sdružení vzniklo s cílem podpořit stavbu, vybavení či 

provoz školy v třetím světě v rámci humanitárního projektu. Hlavním cílem sdružení je výběr 

partnera, který školu postaví a bude provozovat, a shromažďování finančních prostředků na realizaci 

projektu. Nová škola měla být postavena též na počest Janky a Honzy Pfeifferových, kteří se 

celoživotně věnovali výchově mladých lidí ve skautském duchu a kteří před více než 40 lety založili a 

následně vedli oddíl Kruh, ve kterém prožili členové sdružení své mládí.  

Byly schváleny stanovy sdružení, sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 10.3.2011 a 

ustavující sněm sdružení se konal dne 21.3.2011. Sdružení má 22 členů, předsedou sdružení je Marek 

Špinka, místopředsedy / místopředsedkyněmi jsou Marie Klimešová, Monika Šatavová, Jan Pfeiffer a 

Ivan Fencl. 

V průběhu února a března byly diskutovány možné varianty projektu, byl hledán partner v zemích 

třetího světa. Dne 1.4.2011 bylo na společném jednání členů a příznivců sdružení rozhodnuto, že 

naším partnerem bude americko kambodžské sdružení Cambodian School Project (CSP), které působí 

v Kambodži, postavilo za poslední léta 5 venkovských základních škol a podporuje jejich provoz a 

rozvoj. Obsahem projektu bude výstavba „učňovské školy“, ve které se bude vyučovat angličtina a 

praktická řemesla (šití, práce na počítači apod.). Závěrem bylo dohodnuto, že je třeba ujasnit řadu 

praktických otázek týkajících se školy (pozemek, harmonogram výstavby, způsob financování, 

informace a reference o CSP, záruky od CSP pro sdružení JHP škola, forma vlastnictví pozemku a 

školy), zajistit vedení účetnictví pro sdružení, vytvořit logo sdružení a připravit webové stránky 

sdružení, na kterých bude projekt podrobně vysvětlen. Teprve poté lze přistoupit ke shromažďování 

financí. 

V průběhu dubna 2011 byly shromážděny další informace o CSP, reference, záruky, způsob nákupu 

pozemku (na jméno pana Saritha, kambodžského zástupce CSP a hlavního organizátora). Bylo 

domluveno, že cena 7000 $ za pozemek bude z poloviny uhrazena sdružením JHP škola a z poloviny 

sdružením CSP. Potřebných 3500 $ bylo shromážděno z darů členů sdružení JHP škola a zasláno do 

Kambodži koncem dubna. 

V průběhu května 2011 byly připraveny webové stránky 

(www.jhpskola.cz) obsahující všechny potřebné informace 

a umožňující registraci dárců. Stránky byly zveřejněny dne 

18. 5. 2011 a byli osloveni potenciální dárci z řad členů 

oddílu Kruh a ze skautské komunity. Do poloviny června 

2011 byly shromážděny dostatečné prostředky na zaslání 

první platby na stavbu školy ve výši 11 000 $. 

S betonováním základů školy se začalo již koncem května, 

zatím z vlastních prostředků pana Saritha. Škola leží ve 

vesnici Puok nedaleko města Siem Reap.  

http://www.jhpskola.cz/
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Dne 18. 6. 2011 se konaly ve Smržově oslavy 80. narozenin Janky Pfeifferové. Formou bramborového 

loutkového divadla byl projekt výstavby školy představen Jance a Honzovi. 

 

Ačkoliv bylo v Kambodži období dešťů, probíhala v průběhu léta postupně výstavba školy. V červnu 

byla vyhloubena studna, do konce července začala růst vlastní budova, vzhledem k silnému období 

dešťů se stavba zpomalila, v září byla hotova střecha. 

 

Koncem srpna byla zaslána do Kambodži druhá platba na stavbu školy ve výši 8 500 $. 

V neděli 18. září se konal Kambodžský 

podvečer, na kterém se sešli příznivci 

projektu JHP škola. Marek Špinka podal 

aktuální informace o stavu výstavby 

školy a o dalších plánech směřujících 

k zahájení provozu školy. Johan Pfeiffer 

s pomocnicemi na místě tvořil skvělá 

jídla z kambodžské kuchyně. K prodeji 

byly rukodělné výrobky z Kambodži a trička JHP škola s motivem hada 

z kambodžských chrámů. Z příspěvků dárců na JHP školu bylo získáno 9 850 Kč. 

Byla zahájena spolupráce s dokumentaristou paní Markétou Nešlehovou, která má zájem natočit o 

Kambodži dokument, ve kterém by výrazně figuroval náš projekt výstavby JHP školy v Puoku. 



9. března 2012 

V září a říjnu 2011 nastaly v Kambodži katastrofální záplavy. 

Stavba školy se oproti předchozím plánům velmi protáhla. 

Byly zaplaveny i dvě školy, které v okolí podporuje CSP, 

záplavy měly silný dopad zvláště na chudé rodiny. CSP 

zajistila dodávku rýže pro nejchudší rodiny. Dne 7. listopadu 

2011 navštívil školu v Puoku Michal Pondělíček alias Bohouš, 

přivezl panu Sarithovi pár drobností a českou vlajku a zaslal 

nám fotografie a první přímé zprávy z místa budoucí školy. 

V říjnu jsme projednali plán podpory JHP školy ve školním roce 2011/2012. Cílem je časem dotáhnout 

školu k finanční soběstačnosti, založené na darech a prodeji jídla, případně výrobků pro turisty. 

Nejdříve je však nutné školu dokončit a plně zprovoznit, proto potřebuje na první rok plné vnější 

financování. S CSP bylo dohodnuto, že sdružení JHP škola bude usilovat o podporu alespoň poloviny 

provozních nákladů školy v roce 2012. 

Dne 3. prosince 2011 jsme představili projekt školy na Mikulášském semináři FONS, kterého se 

zúčastnilo několik stovek roverů z celé republiky. Naší přednášky se zúčastnilo asi 40 mladých lidí. 

Přítomni byli i Janka a Honza. Janka krátce pohovořila o „starém Kruhu“ Pavla Křivského. 

Na vánoční výstavě oddílu Kruh jsme měli informační panel o JHP škole. Marek Špinka rodičům, kteří 

měli zájem, podával informace o projektu a Majka Klimešová nabídla zbývající trička. Získali jsme na 

místě dary přes 8000 Kč a další dary následovaly převodem na účet sdružení. 

V roce 2011 výstavbu školy podpořilo 104 individuálních 

dárců darem větším než jeden tisíc korun, jeden dárce 

firemní a několik desítek drobných dárců. 

Začátkem ledna 2012 jsme dostali zprávu, že JHP škola již 

má elektřinu, internet a učitele počítačů. Dne 4. ledna 

jsme zaslali do Kambodži částku 4000 $ na podporu 

prvního čtvrtletí provozu školy. 

Koncem ledna byla zahájena výuka, začíná se s lekcemi 

práce na počítači. Na jaře by měla být otevřena krejčovská 

třída. Šicí stroje poskytne dárkyně Judy. 

Dne 1. února 2012 proběhlo slavnostní zahájení 

provozu JHP školy v Puoku, kterého se zúčastnili 

Dana a Marek Špinkovi. Při slavnosti představili 

studentům, rodičům, učitelům místním i okolních 

škol a přátelům z CSP Prahu a Českou republiku 

v prezentaci promítnuté na novém dataprojektoru, 

který přivezli darem. Na slavnost dorazila i paní 

Markéta Nešlehová s filmovým štábem, natáčeli a 

domlouvali další spolupráci.  

Z návštěvy JHP školy zaslali Marek s Danou dvě zprávy, ve kterých popsali stav budovy školy, způsob 

výběru studentů a výuky, status školy, spolupráci se sirotčincem Rainbow Orphanage, plány na 

vybudování zahrady a rozšíření pozemku školy a další představy o dalším rozvoji. Podrobnosti jsou 

uvedeny na www.jhpskola.cz . 

http://www.jhpskola.cz/

