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Občanské sdružení JHP škola bylo založeno dne 28. ledna 2011 s cílem shromáždit prostředky na 

stavbu, vybavení či provoz učňovské školy, která leží ve vesnici Puok nedaleko města Siem Reap 

v Kambodži. Škola byla v hrubé podobě dostavěna do konce roku 2011. 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, začalo se 

s lekcemi práce na počítači. Ve třídě bylo v té 

době 19 studentů.  

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 z místních i okolních škol a přátelům 

z partnerské organizace Cambodian School 

Project (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 dohadovali 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.  

V únoru navštívil JHP školu Michal Pondělíček a v březnu Honza Šikl. Přivezli dary (mobily, kreslicí 

potřeby apod.) od občanského sdružení Civitas per populi z Hradce Králové. 

Dne 9. března 2012 proběhl výroční sněm o.s. JHP škola, na kterém byl vedle zprávy o činnosti a 

hospodaření za rok 2011 projednán též plán činnosti na rok 2012. V souladu s dohodou s partnery ze 

sdružení Cambodian School Project (CSP) zašleme v průběhu roku na podporu prvního, druhého a 

čtvrtého čtvrtletí provozu školy celkem 12 000 USD. Třetí čtvrtletí zafinancuje CSP.  

Nad rámec provozních prostředků, které 

jsme poskytli na 2. čtvrtletí, bylo v dubnu 

zasláno 800 USD na pořízení šicích strojů. 

Začátkem června byla otevřena 

krejčovská třída pro 20 studentů (z toho 

19 dívek). Při výuce se používá 20 strojů 

s ručním i elektrickým pohonem, 

studenti si ušili košile a připravuje se šití 

školních uniforem pro studenty JHP školy 

i pro studenty čtyř základních škol 

podporovaných sdružením CSP. 

http://www.jhpskola.cz/


Z prostředků CSP byl zakoupen škole přiléhající pozemek pro budoucí zahradu, která zajistí stravování 

studentů. Nyní škola poskytuje snídani 39 studentům a 3 učitelům a večeři 15 studentům, to vše za 

25 USD denně. Ve škole byla dokončena kuchyně, instalují se okna, dveře, chystá se stavba plotu. 

V červnu zorganizovala Danka Seidlová společně se Zuzanou a Marcelou Hájkovými „bleší stánek“ na 

podporu JHP školy v rámci blešího trhu organizovaného při festivalu „Živé město“ v Praze 6 

v Klubovně. 

Dne 8.9.2013 proběhla benefiční dražba 

výtvarných děl (obrazů, fotografií atd.) 

poskytnutých 29 tvůrci – profesionály i 

amatéry z řad přátel JHP školy. Dražbu 

zorganizovala Majča Klimešová, konala 

se v Komunitním prostoru ve Školské 

ulici, průběh večerní dražby byl 

napínavý, zábavný i vzrušující. Tvůrci 

darovali svá díla zdarma, celkový výnos 

z dražby byl 145 240 Kč. 

 

Nad rámec úhrady provozních nákladů bylo v říjnu zasláno do Kambodži 1 000 USD na podporu 

hledání práce pro studenty a jejich zapracování. Studenti jsou vesměs z chudých zemědělských rodin, 

nemají prostředky na doškolovací kurzy, jejich angličtina je dosti slabá. Prostředky byly použity na 

učitele konverzační angličtiny, na pomocníka pro hledání práce a zapracování studentů a na 

pronájem místností pro ubytování studentů v Siem Reapu v průběhu zapracovávání. 

V listopadu byl dokončen plot před pozemkem JHP školy a vyvěšena cedule s názvem a logem školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dne 20.11.2012 se konala vernisáž 

charitativní prodejní výstavy „Děti patří 

do školy“. Výstavu zorganizovala paní 

Markéta Nešlehová na podporu JHP 

školy a na podporu projektu Charity ČR, 

která podporuje v Kambodži 

začleňování postižených dětí do 

standardní výuky. Fotografie 

v Kambodži pořídil Georgi Stojkov. 

Společně s kameramanem Janem 

Šustrem natočili též dokumentární film. 

Výstava sestávala z 20 velkoplošných 

fotografií, které byly vystaveny po dobu 

14 dnů v Praze Na Příkopě. U každé fotografie byl uveden heslovitý příběh kambodžského školáka. 

Dobrovolníci z JHP školy se střídali s dobrovolníky z Charity ČR u prodejního stánku, kde informovali 

kolemjdoucí o obou projektech, prodávali fotografie různých rozměrů a další předměty. Výnos z celé 

akce se rozdělil mezi JHP školu a Charitu ČR. Pro JHP školu se získalo 73 210 Kč (vyúčtováno bude až 

v roce 2013). 

V prosinci zorganizovala partnerská organizace CSP pro studenty JHP školy výlet na posvátnou horu 

Kulén. Na facebooku se bylo možno dočíst, jak své dojmy z výletu popisují. 

Koncem prosince jsme zaslali příspěvek 3 600 USD (stejně vysokou částkou přispěla partnerská 

organizace CSP) na stavbu solidního plotu kolem celého pozemku školy a na měsíční stipendia pro 

studenty počítačové třídy, kteří nastupovali do praxí v Siem Reapu. Z částky 20 USD měsíčně uhradí 

student bydlení a nezbytná vydání pro život ve městě. 

Zároveň jsme zaslali 700 USD na vylepšení elektriky – ochranu proti přepětí, náhradní zdroj a dva 

nové disky, které v listopadu vyhořely kvůli přepětí v síti. 

Celkem 17 absolventů počítačové třídy bylo koncem prosince úspěšně umístěno na praxi na různá 

místa v Siem Reapu. Bydlí v pronajatém domě a jsou velmi hrdí na svoji nezávislost a na pokroky, 

které udělali. Věříme, že někteří z nich budou po skončení praxe přijati na trvalou práci 

      


