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Paní Koneãná, s podporou této konkrét-
ní ‰koly jste zaãali uÏ v roce 2012; proã
jste se rozhodli pomoci právû této ‰kole?

O ‰kole jsem se dozvûdûla díky jedné
známé, která Ïije v Siem Reap. Znala za-
kladatele ‰koly, Douga a Christine, austral-
sk˘ pár v dÛchodu, oba uãitelé, ktefií se
rozhodli pomoci pfiímo na místû. Líbil se
mnû jejich pfiístup a po první schÛzce jsem
vûdûla, Ïe tahle ‰kola je ta pravá. 

Jedná se o základní ‰kolu, která slouÏí ja-
ko doplnûk ke ‰kole státní, jejíÏ úroveÀ je
pomûrnû nízká a pokud studenti chtûjí více,
musí si ve státní ‰kole platit soukromé hodi-
ny, na které vût‰ina studentÛ peníze nemá.
TudíÏ jsme tu my se ‰kolou CBE Christine,
kterou nyní nav‰tûvuje 130 studentÛ ve vûku
6 -16 let a je pro v‰echny zcela zdarma.
Studenti pochází z pfiilehl˘ch vesniãek ob-
lasti chrámÛ Angkor Wat a patfií k tûm chud-
‰ím aÏ nejchud‰ím. Jsou mezi nimi i tûlesnû
postiÏení, ti z neúpln˘ch rodin, dûti bez rodi-
ãÛ a sem tam i HIV pozitivní. Ve ‰kole mají
dûti hodiny angliãtiny, khmér‰tiny, matema-
tiky, v˘tvarné a tûlesné v˘chovy, pfiírodovû-
dy, základy informatiky a hygienu. Ve ‰kole
je pût khmersk˘ch vyuãujících, správce
a kuchafi v jedné osobû, noãní hlídaã a ma-
naÏer, ktefií tvofií skvûl˘ t˘m. Pro mû je to uÏ
témûfi rodina, za kterou se tam kaÏd˘ rok
vracím, kontroluji úãetnictví, fie‰ím neduhy
‰koly, dokupuji na místû co je tfieba a hlavnû
se vidím se studenty, ktefií ne‰etfií úsmûvy, aÈ
uÏ je jejich Ïivotní situace jakákoliv.

Obãas se objevíme s na‰imi okat˘mi triã-
ky ãi ruãnû ‰it˘mi v˘robky z dílny
Blanky ·amalíkové z Blanska na trzích,
na Facebooku kaÏd˘ rok draÏíme fotogra-
fie z KambodÏe. KaÏd˘m rokem na ·tû-
pána vybíráme do prasátka v Ti‰novû
v Café U Palce. Není to nic lehkého dát
dohromady poÏadovanou ãástku, která
tvofií ãtvrtinu celkového rozpoãtu ‰koly.
Zatím se v‰ak dafiilo, nûkdy je to o fous,
ale zázraky se dûjí…

KaÏd˘, kdo by chtûl pfiispût, mÛÏe tak
uãinit zasláním finanãního daru na úãet
ã.2800864383/2010. MÛÏete nás sledovat
na Facebooku: www.facebook.com/ocido-
koran.cz, nebo na www.ocidokoran.cz.

Jedním ze sponzorÛ je Ing. Josef Vrba
z Blanska, kterému jsem také poloÏil 
otázku:

Pane Vrbo, na projekt Oãi dokofián pfii-
spíváte finanãnû, sponzorujete jednoho
konkrétního studenta a zaãátkem leto‰ního
roku jste byl v KambodÏi se skupinou pfiá-
tel pomoci manuálnû pfii budování knihov-
ny pro ‰kolu. Jaké jsou Va‰e dojmy z této
cesty?

Jsem nad‰en˘! Podporuji mnoho kul-
turních a sportovních aktivit v na‰em re-
gionu, ale chtûl jsem podpofiit také nûco
mimo na‰i oblast. Shodou okolností jsem
se dozvûdûl o nadaci Oãi dokofián a fiekl
jsem si, Ïe to je ono. Asii jsem vÏdy chtûl
poznat blíÏe a toto byla moÏnost jak ji
poznat z jiného úhlu. Tedy poznat a záro-
veÀ pomoci – podpofiit.

S mojí sestrou Lenkou, s tátou Josefem,
jeho kamarádem StaÀou Pelikánem,
s manÏely Erikou a Luìkem Kfietínsk˘mi
(Erika vede úãetnictví pro nadaci Oãi do-
kofián) a spoleãnû s Petrou Koneãnou jsme
dali dohromady partu 7 lidí. Podle itinerá-
fie sestaveného Petrou jsme vyrazili stavût
do ‰koly knihovnu a procestovat
KambodÏu. Stavba knihovny byla velk˘m
záÏitkem a poznáním kambodÏského sta-
vitelství a metod, které bych pfiirovnal
k 50. letÛm minulého století u nás – 
míchání betonu lopatou s bambusovou ná-
sadou, cement v 50kg pytlech, písek dová-
Ïen˘ na tuk tuku (motorka s pfiívûsem).
Ale dílo se zdafiilo, um ãesk˘ch ‰ikovn˘ch
ruãiãek jsme ukázali i zde a vdûk v oãích
kambodÏsk˘ch dûtí je nezapomenuteln˘ –
prostû oãi dokofián.

KambodÏa je chudá, ale velmi krásná
zemû. Lidé jsou milí, srdeãní a usmûvaví.
Oni fie‰í úplnû jiné problémy neÏ my, a fie-
‰í je s nadhledem. Z cesty jsem si odnesl
poznání, Ïe ve stfiední Evropû, v na‰í re-
publice, se máme pfiekrásnû. ¤e‰íme prak-
ticky nepodstatné problémy v porovnání
s lidmi v KambodÏi. Ti, kdo nesouhlasí, aÈ
si tam zajedou; poznají úplnû jiné hodnoty
a budou si váÏit v‰eho, co u nás doma má-
me. 

Za rozhovor Mgr. Koneãné a Ing.
Vrbovi podûkoval Petr Hanáãek

Foto: Mgr. Petra Koneãná

Co v‰e se díky podpofie podafiilo ve
‰kole vybudovat?

Z tûch nejdÛleÏitûj‰ích vûcí to byl ná-
kup PC setu, projektoru, plátna, dále stav-
ba jedné uãebny, nová pfiípojka na elektfii-
nu, zavedení internetu, vznik IT uãebny.
V leto‰ním roce k tomu v‰emu pfiibyla
i nová knihovna za pfiispûní dobrovolníkÛ
z âR, ktefií zaplatili materiál a pfiijeli kni-
hovnu postavit vlastníma rukama. To jsme
v historii ‰koly je‰tû nemûli. Díky za to,
skupino z Blanska a okolí! 

Zvolili jste adresn˘ zpÛsob pomoci,
pomáháte nejen finanãnû, ale i materiál-
nû; neubírají náklady spojené s dopravou
na tak velkou vzdálenost pfiíli‰ velkou
ãást vybran˘ch prostfiedkÛ?

Nûkdy je tfieba také zafinancovat opravy
budov, dokoupit ‰kolní pomÛcky a nábytek,
pfiivézt notebooky z druhé ruky, odmûnit 
uãitele za jejich práci, pfiispût na ‰kolní stra-
vu atd., coÏ nemûní nic na faktu, Ïe v‰ichni,
ktefií se finanãnû ãi materiálnû podílí na cho-
du ‰koly, si mohou b˘t jisti, Ïe 99 % v‰ech
financí jde právû na v˘‰e zmínûné záleÏitos-
ti. To jedno procento tvofií poplatky bance
za bankovní pfievody do zahraniãí. Cel˘ t˘m
Oãí dokofián pfiispívá sv˘m umem a ãasem
zcela zdarma - od úãetní pfies webmastra,
grafika aÏ po moji osobu. ·kolu nav‰tûvuji
jedenkrát roãnû a vÏdy pouze na svoje vlast-
ní náklady, ãemuÏ nûktefií lidé paradoxnû
nevûfií, ale já mohu s ãist˘m svûdomím fiíct,
Ïe to kaÏd˘ z nás dûlá srdcem a ne pro pení-
ze. Ná‰ podíl na rozpoãtu ‰koly je cca 140
000 Kã roãnû. V pfiípadû, Ïe bych si z toho
vzala na cesty, tak bychom nemûli ‰anci roz-
poãet na dan˘ rok pokr˘t. Nedovolují to jak
na‰e stanovy spolku, tak ná‰ pfiístup ke ‰ko-
le. Chceme, aby ‰kola v KambodÏi fungo-
vala a lidé v âR nám vûfiili. 

Kolik jiÏ máte sponzorÛ? Jak by se
mohli dal‰í zájemci pfiipojit?

V rámci ‰koly máme také deset stu-
dentÛ adoptovan˘ch na dálku, tudíÏ 10
pravideln˘ch sponzorÛ. Nikdy jsem to
nepoãítala, ale máme i dal‰í zhruba desít-
ku tûch, ktefií pfiispívají pravidelnû a pak
jsou tu tací, ktefií pfiispûjí jednorázovû ne-
bo si nûco zakoupí v na‰em e-shopu.

·kola CBE Christine - venkovní areál

Spolek KambodÏa Oãi dokofián, z.s., vznikl pro jedin˘ úãel; tím je podpora ‰koly CBE Christine v KambodÏi, vãetnû pofiádání
sbírky na budování a provoz ‰koly, a také na jednotlivé Ïáky. Zakladatelkou sbírky je Mgr. Petr Koneãná, které jsem se zeptal:
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Skupina ãesk˘ch sponzorÛ pfii budování knihovny


