
Dana a Marek Špinkovi odjeli 5.2. do Asie, navštíví JHP školu a též přivezou menší podporu 

pro “slaměnou školu” - viz začátky projektu JHP školy na http://www.jhpskola.cz/vyvoj-

projektu.html, kde je hned na začátku pár slov o “slaměné škole”. 

Pro tyto účely proběhla malá sbírka mimo rámec JHP školy a zde je Danin mail a pod ním 

tabulka.  

---------- Původní zpráva ---------- 

Od: dana.spinka@seznam.cz 

Datum: 2. 2. 2013 

Předmět: Mise připravena 

 

Milí, 

chtěla bych Vám poděkovat za finanční příspěvky pro JHP i Slaměnou školu. V tabulce 

uvádím přehled, jakým způsobem s nimi bylo naloženo. Janku a Honzu jsem požádala, 

aby napsali našim studentům dopis s osobním poselstvím, pořídíme se Sarithovou 

pomocí překlad do khmerštiny a to celé zarámované ve škole pověsíme. Dorotka slíbila 

upravit fotky Janky a Honzy, které bychom chtěli pověsit tamtéž.  

Pro Slaměnou školu dolary vyměníme a poukážeme Sheile, která vše nakoupí přímo v 

Siem Reapu, my pak předáme osobně učitelům a dětem, jeep s ochrankou už máme 

zajištěn. Pokud zbyde místo, přihodím ještě tužky, propisky a lékařský materiál z 

vlastních zásob. Byli by někteří MUDrové schopni napsat pár základních pravidel první 

pomoci v angličtině????  

Odlétáme v úterý v poledne, snad se vejdeme do váhového limitu, držte palce, ozveme 

se snad přímo z místa činu (Velkého).  

Jsme nesmírně vděčni za to, že Vás máme 

Vaši hodně zvláštní kurýři 

Dana a Marek 

 

Kambodžská mise danamarek, únor 2013 

DARY JHP ŠKOLA SLAMĚNÁ ŠKOLA 

Radana, Zdeněk            5000 Kč USB (22ks)                         2200 Kč Střecha (plech)       130USD 

Veronika, Martin          2000 Kč Zápisníky pro krejčí (18ks)1000 Kč Učebnice, sešity     190USD 

Dáša,Ivan                      2000 Kč   Nůžky krejčovské (2ks)      1000 Kč Tabulky, křídy       150USD 

Marcela, Pavel              1500 Kč Nůžky entlovací (1ks)          900 Kč Volejbal. míč           35USD 

Majka, Svatopluk         2000 Kč   

Jana D.                          1000 Kč     Nůžky vyšívací (1ks)           250 Kč  

Martina, Štěpán              500 Kč Nůžky zahradnické (1ks)     250 Kč  

Dana, Marek                 2000 Kč  Vidle(1ks), rýpáky(2ks)       300 Kč       

 Kalendáře                             100 Kč  

Firma HEND Externí disky (2ks)               dar    

 celkem                                 6000Kč celkem10000Kč (505 USD) 

CELKEM                   16000 Kč                                                       16000 Kč 
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