Souhrn dění v JHP škole březen-červen 2012
Vážení přátelé JHP školy,
rádi bychom Vám podali zprávu o dění ve Vámi podporované technické JHP škole ve vesnici Puok
v Kambodži.
Od začátku června ve škole pracuje druhá, tentokrát krejčovská třída. Učí se v ní dvacet studentů (z
toho 19 dívek) pod vedením – podle Sarithova mínění velmi dobrého – učitele pana Chea Sopheat.
Používají dvacet šicích strojů s dvojím pohonem, buď elektrickým nebo nožním, a dva speciální stroje
na konflíky apod. Výuka začíná s pohonem na šlapání, což je dovednost, kterou studenti musejí umět,
protože v mnoha kambodžských vesnicích není elektřina. Během prvního měsíce si už studenti sami
ušili košile. Projekt výroby školních uniforem, který naše partnerská organizace Cambodian School
Project provozovala v návaznosti na své základní školy, se přesouvá do JHP školy. Několik studentek
současné třídy jsou chudé venkovské ženy-šičky, které se už na této činnosti podílely a nyní získají
další kvalifikaci. Sarith navrhuje vyrábět určité množství košil a možná uniforem na prodej. Výroba by
šla uskutečnit bez potíží, ale zatím není zřejmé, jak případné výrobky prodávat. Výtěžek by pokryl část
výdajů školy.
Roger Garms se svou partnerkou poskytli prostředky na nákup pozemku přiléhajícího ke stávající
parcele školy. Nákup se uskutečnil v dubnu, na pozemek byla navezena zemina a v druhé polovině
června po opadnutí dešťů se pozemek začal osazovat papájou a zeleninou. Cílem je pěstovat na
pozemku potraviny celý rok. Škola poskytuje snídani 39 studentům a 3 učitelům (počítače, krejčovství,
angličtina) a také večeři 15 studentům, kteří ve škole nocují. Denní náklady na stravu nyní čítají 25
USD (půl dolaru na jídlo), což by vycházelo asi na 9 000 USD ročně. Roger požádal Saritha, aby
sledoval, jak se daří náklady na stravu snižovat pěstováním vlastních plodin.
Také budova školy pokročila v dokončovacích pracích. Je téměř dokončena kuchyně včetně sítí
v oknech, betonové podlahy a stolu. Byl zakoupen vařič na plynové bomby, neboť zkušenosti
z prvních měsíců ukázaly, že vaření na něm bude snazší, levnější a zřejmě i ekologičtější než vařit
pomocí nakupovaného dříví. Dokončuje se plot okolo pozemku a začistění okolo oken a dveří školy.
Jakmile bude hotový plot, rozhodnou Sarith a Pean (ředitel spolupracujícího sirotčince) o velikosti a
umístění informační tabule, jejíž text bude v khmerštině, angličtině a češtině.
Sarith také zkoumá možnost, že by studentům mohli na dobrovolné bázi poskytnout preventivní
zdravotní a zubařskou péči vyučující a studenti z Edgewood College v Madisonu, USA. Sarith tuto školu
absolvoval v době svého exilu v USA. Sarithovi se zřejmě podařilo na provinciálním ministerstvu
zdravotnictví vyjednat souhlas s touto péčí. To by bylo opravdu výborné, neboť v kambodžských
vesnicích moderní lékařské péče není žádná a chybí také jakékoli zdravotní pojištění.
Bohužel máme také jednu velmi smutnou zprávu. V dubnu se v nádrži na schraňování dešťové vody
utopila jedenáctiletá dcera Sophata, správce a učitele angličtiny na JHP a také její stejně starý
bratranec. Stalo se to ve vesnici v době, kdy je hlídala babička. Pro celou rodinu je to těžká rána.
Sophat byl několik dní s rodinou. Myslím, že mu práce v JHP škola také pomáhá překonat tuto bolest.
Když mi počátkem července posílal zprávu o hospodaření školy za druhé čtvtletí, kterou shrnuji
v následujícím odstavci, hrdě zdůraznil, že studenti první třídy se moc zlepšili v angličtině i v práci
s počítači.
V příloze posíláme souhrn provozních nákladů školy za druhé čtvrtletí, celkem 3 141 USD. Náš
příspěvek na toto čtvrtletí ve výši 4 800 USD, odeslaný začátkem dubna, tedy na pokrytí nákladů
s rezervou stačil, přebytek jsme dali škole k dispozici na pokrytí menší části startovních nákladů
krejčovské třídy (šicí stroje, látky). Z červnové bilance, která už zahrnuje mzdy na učitele krejčovství i
náklady na dvojnásobný počet studentů, je však zřejmé, že čtvrtletní náklady budou v druhé polovině

2012 dosahovat přinejmenším očekávaných 4 000 USD. Třetí čtvrtletí dle dohody pokryje Cambodian
School Project. Náš závazek zaplatit začátkem října poslední čtvrtletí provozu školy hodláme pokrýt
především z dobročinné benefiční dražby uměleckých děl. Ta se uskuteční 7.-8. září, jak se můžete
dočíst na našich stránkách. Děkujeme zároveň také moc za dary veliké i menší dary, které se mezitím
na kontě sešly. Patří k nim i výtěžek blešího trhu ve staré klubovně a výtěžek z bazárku ve škole Don
Bosco.
Krásné léto Vám všem přeje sdružení JHP škola
(toto info sepsal Marek Špinka 10. července 2012)

Příloha

JHP school running expenses 2nd Q 2012
April May
June
Food for students and teachers
$317
$366
Internet
$43
$43
Electricity
$16
$21
Cooking wood / gas
$38
Gas Stove and Gas Tube
$128
2 water filter tanks
Teachers' salaries
$425
$425
Total expenses

$801

$1,021

$72
$685

April-June
$1,150
$129
$73
$55
$128
$72
$1,535

$1,320

$3,141

$467
$43
$36
$18

