
Souhrn dění v JHP škole červenec-srpen 2012 a plány na září 
 
Vážení přátelé JHP školy, 
 
rádi bychom Vám podali další zprávu o dění ve Vámi podporované technické JHP škole ve vesnici 
Puok v Kambodži a také se s Vámi podělili o naše plány a výhledy na začátek podzimu. 
 
Jak víte, ve škole nyní pracují dvě třídy – první počítačová od začátku února a druhá krejčovská od 
června. V obou oborech studenti zdárně pokračují, počítačová třída by měla mít do roka svou první 
skupinu absolventů schopnou ucházet se o zaměstnání. Všichni studenti se také učí anglicky, ale v té 
je pokrok pomalejší a velmi by pomohla dodatečná pomoc dobrovolníků – rozených mluvčí, a proto 
se hledají možnosti, jak pobyty dobrovolníků usnadnit. Studenti byli v červenci na společném výletě 
na posvátné hoře Kulén, k níž se vážou jak civilní, tak duchovní počátky velké khmerské civilizace na 
přelomu prvního a druhého tisíciletí našeho letopočtu. O výletu pak mohli studenti napsat esej a 
Roger slíbil za nejlepší z nich 5 dolarů. Nevěřil, že se při problémech s psanou angličtinou moc esejí 
sejde. Sarith ovšem „omylem“ naznačil studentům, že odměnu si může napsáním eseje zasloužit 
každý a pak to se smíchem sdělil Rogerovi. Esej nakonec (díky vydatné vzájemné pomoci) napsali 
všichni a Roger musel chtě nechtě sáhnout do rozpočtu pro 205 dolarů. Studenti se ale rozhodli za tu 
odměnu nakoupit látky na nové oblečení, které si pak ušili. 
 
Úvodnímu rozvoji krejčovské třídy věnovala v uplynulých dvou měsících velkou péči naše partnerská 
organizace Cambodian School Project (http://www.khmerschool.org/). Do třídy zařadili kromě jiných 
studentek (a jednoho studenta) také dvě mladé ženy z vůbec nejchudší venkovské vrstvy, které do 
současné doby pro CSP šily školní uniformy. Tím si zvyšují svou řemeslnou dovednost a kvalifikaci. 
Poněvadž navštěvují školu a tím se jim snížil příjem, CSP jim nyní každé přispívá měsíčně $ 30 na rýži. 
CSP také nakoupila krejčovské materiály v celkové hodnotě $ 5 000. CSP se rovněž podařilo sehnat 
další šicí stroje ve Spojených státech, dokoupit k nim transformátory napětí kvůli použití v Kambodži 
a posílá je v kontejneru do Kambodži. Pokud se to zdaří, bude to cesta k naplnění plánu poskytnout 
absolventkám krejčovské třídy v příštím roce každé vlastní stroj do začátku. CSP také podle naší 
společné dohody pokryla průběžné náklady školy na třetí čtvrtletí ve výši $ 4 000.  
 

 
 
V červenci a srpnu se v JHP škole udála zásadní změna. Kambodžská rodina, která vlastnila pozemek 
s obytným domem za školou, jej nabídla k prodeji za $ 4 000. CSP neváhala, dohodu o koupi uzavřela 

http://www.khmerschool.org/


a dům s pozemkem koupila. Na fotografii je dům vidět vpravo, vlevo je budova školy s vybudovanou 
kuchyní a rezervoárem na vodu ze studně.  
 
Na Rogerově náčrtku je patrné rozložení pozemků. Vlevo dole je původní pozemek se školou, vpravo 
dole menší pozemek dokoupený v dubnu z prostředků věnovaných osobně Rogerem. Dva pozemky 
nahoře s domem byly zakoupeny nyní.  
 

 
 
Toto rozšíření poskytne škole důležité možnosti rozvoje. Dům, který má v patře dvě ložnice, bude 
sloužit jako ubytovna pro studenty (chlapce) JHP školy. Tím se podstatně zlepší možnost ubytovat 
studentky ze vzdálenějších vesnic vhodným způsobem. Dosavadní stav, kdy ubytované studentky a 
studenti bydleli v téže budově, byťsi v oddělených místnostech, nedělal při současném vysokém 
obsazení školy dobrotu a neodpovídal místním zvyklostem, což mohlo bránit souhlasu některých 
rodin se zařazením studentek do JHP školy. Studentky zůstanou bydlet přímo v budově školy, kde je 
bezpečí nejvyšší, neboť škola je přímo vedle hlavní cesty. Dvě přízemní místnosti nové budovy budou 
sloužit jako možnost ubytování pro spolupracovníky školy, zejména pro dobrovolníky posilující výuku 
angličtiny či přispívající k preventivní zdravotní péči a podobně. Pochopitelně, kdokoli z našeho 
společenství bude chtít JHP školu v Puoku navštívit, bude také moci tohoto ubytování využít. V době, 
kdy přízemí nebude sloužit dobrovolníkům, bude využíváno jako studovna, případně kancelář. 
V domě se teď dokončují drobné úpravy (omítka na zděné přízemí, strop v patře), studenti by se do 
něj měli stěhovat příští týden. 
 
Zásadním přínosem je také podstatné rozšíření pozemku. Na této rozloze (dle mého odhadu asi 2 000 
m2 zahradní plochy) bude možné zbudovat zahradu, která jednak poskytne studentům školy zdravou 
a sytou výživu (s plným žaludkem jde učení líp, píše Roger) a za druhé umožní studenty vyučovat také 
principy organického zahradnictví a ekonomického hospodaření s jeho produkty. Půjde o přímou 



praktickou výuku biozahradnictví, spojenou se zkušeností zakládání nové zahrady a svým způsobem i 
nového podnikání – tedy praktickou výuku toho, „jak to chodí ve světě dospělých“. Plánem je 
vyhloubit v části nové plochy produkční rybník a vytěženou zeminu použít na zvýšení úrovně tohoto 
pozemku nad úroveň záplav. Zahrada bude rozvíjena jako malé smíšené organické hospodářství. 
K tomu bude potřeba ji oplotit, aby úroda nepadla v plen případnému potulujícímu se dobytčeti, a 
postavit na ní ohrady pro drůbež. Bude třeba pořídit semena, hnojiva atd. S těmito pracemi bude 
možné začít koncem listopadu či v prosinci, až půda po období dešťů vyschne. 
 
Počáteční rozvoj, zřízení a provoz zahrady plánuje Roger se Sarithem zabezpečit pod vedením dvou 
khmerských zahradnic, které budou zaměstnány zatím na 6 měsíců. Prací budou přispívat studenti, 
vedení celého projektu z počátku podpoří pan Pean, ředitel spřáteleného sirotčince, který již mnoho 
let velmi úspěšně provozuje zahradu tohoto typu a také Rogerova partnerka Ann, která je rovněž 
zkušenou biozahradnicí, mluví khmersky a hodlá v Puoku na začátku roku 2013 pobývat. 
 
Je zřejmé, že v CSP máme opravdu silného a spolehlivého partnera, který čile a vynalézavě pečuje o 
rychlý rozvoj a spolehlivý chod školy. CSP poskytlo na provoz školy ve třetím čtvrtletí celkem téměř 
$ 10 000 a navíc $ 12 000 na zakoupení pozemku s domem, vše s velmi konkrétními plány, jak budou 
vložené prostředky bez prodlení využity. 
 
Nyní je opět řada na nás z českého sdružení JHP škola, i na Vás, všech vlídných a štědrých 
dobrodincích této iniciativy, abychom přispěli svým dílem. Naším „bazálním“ závazkem je pokrýt 
průběžné financování školy (platy učitelů, snídaně pro všechny studenty, večeře pro ubytované 
studenty, elektřina, internet, plynové bomby na vaření atp) na poslední čtvrtletí roku 2012 a to 
minimální částkou $ 4 000. Tu bychom měli do Kambodži odeslat na začátku října 2012. Na kontě 
nyní disponujeme částkou 30 000 Kč, k tomuto bezprostřednímu cíli tedy potřebujeme během čtyř 
týdnů vybrat nejméně 52 000 korun. Vaše dary v jakékoli výši budou vždy vítány na kontě, zejména 
právě v září. Jedinečnou příležitostí, jak školu podpořit, je právě nyní dobročinná dražba výtvarných 
děl, která se uskuteční v sobotu 8. září 2012 v Komunikačním centru Školská 28, Praha 1. Přijďte si 
pořídit něco krásného a pomoci teď, když je to potřeba. Více informací o dražbě najdete zde. 
 
Dalším naším plánem je podpořit rozvoj zahrady školy na nově zakoupeném pozemku. O těchto 
výhledech, a také o plánu výstavy velkoformátových fotografií o projektu JHP v centru Prahy 
v adventním čase, sdělíme více v průběhu měsíce září. 
 
Děkujeme za Vaši dosavadní podporu. Těšíme se na Vás – budete-li moci - na dražbě ve Školské. 
 
Za sdružení JHP škola: Marek Špinka, Ivan Fencl, Marie Klimešová, Jan Pfeiffer, Monika Šatavová,  

http://www.jhpskola.cz/archiv/soubory/prilohy/Aukce-dopis_8_2012.pdf

