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Úvodní slovo 
Již  několik  let  sleduji  charakteristiku  znamení 

nastupujícího lunárního roku. Citát znamení Kozy 
pro rok 2015 z velké části vystihuje i činnost našeho 

spolku s výjimkou, že  jsme rozhodně nebyli pasivní 
diváci. 

Rok  2015  byl  rokem  oslav  65.  výročí  spolupráce 
Vietnamu  a  České  republiky  za  podpory  vietnamské 

vlády,  vietnamské  ambasády  v  České  republice,  Svazu 
Vietnamců  žijících  v  České  republice,  českých  státních 

institucí. Pro náš spolek byla velká čest být partnerem Roku 
vietnamské  kultury  2015  a  měl  možnost  se  podílet  se  na 

organizaci různých kulturních projektů zaměřené na prezentaci 
vietnamské kultury.  

Po 58 letech, kdy v roce 1957 navštívil Československou republiky 
Ho  Či  Min,  přijel  v  rámci  oslav  současný  vietnamský  prezident 

Vietnamu, pan Truong Tan Sang. Pro mě osobně to bylo velice milé 
a  příjemné  setkání,  pan  prezident  byl  uvolněný,  přívětivý,  vstřícný 

a hlavně lidský. 

Největším zážitkem v rámci „Roku vietnamské kultury“ bylo vystoupení 
Státního vietnamského divadla v pražském Rudolfi nu. Orchestr sestavený 

z  hudebníků  s  tradičními  hudebními  nástroji,  taneční  skupiny,  zpěváci 
byli  pro  české  diváky  velkým  kulturním  zážitkem.  Velkým  potleskem 

byli  odměněné  vystoupení  českých  tanců  a  českých  písniček  v  podání 
vietnamských umělců.

Jsme  hrdí,  že  jsme  byli  aktivní  při  navázání  spolupráce Městské  části  Praha  3 

“Jsem pasivní divák. Nechávám minulé 

minulým. Laskavost mi přináší štěstí. 

Věřím v lidskou rasu. Rozumím 

významu dávání. Můj pohár není 

nikdy prázdný. Jsem loajální, 

spravedlivá a důvěřuji ostatním. 

JSEM KOZA.”



s místostarostou panem Alexandrem Bellu, vietnamské ambasády v Praze a Svazu Vietnamců žijících v České republice. Výsledkem bylo podepsané 
Memorandum o spolupráci MČ Praha 3 a Vietnamské ambasády v Praze v rámci kulturních a vzdělávacích projektů a výměnných návštěv. V rámci této 
spolupráce jsme se podíleli na realizace akce „Zažij Vietnam“ v květnu 2015 na Náměstí Jiřího z Poděbrad, kde odhadem přišlo 15 tisíc návštěvníků. 

Posílili  jsme  taky spolupráci  s Městskou části Praha-Libuš, kdy kromě realizovaných workshopů českých  jazyků  jsme  rozšířili  spolupráci při  realizaci 
kulturních  a  společenských  akcí.  Novinkou  roku  2015  bylo  sestavení  komunitního  týmu  sestávající  z  Městské  části  Praha-Libuš,  Mateřské  centrum 
Kuřátko, SEA (Klub Hanoi) a spolku INFO-DRÁČEK. Činnost komunitního týmu byla zahájená návštěvou Farmy Blaník českými a vietnamskými rodinami. 
Cílem komunitního týmu je navazování aktivní spolupráci Vietnamců o občany žijícími na území MČ Praha-Libuš. 

V roce 2015 jsme zahájili nový projekt „Daruj dřeň, daruješ život“ s cílem osvěty o dárcovství kostní dřeně a potencionálních dárců. Projekt vznikl na 
základě oslovení našeho spolku panem profesorem Petrem Sedláčkem, vedoucím transplantační jednotky kostní dřeně FN Motol. Partnerem projektu je 
Český národní registr dárců v Plzni. Patronkou projektu se stala přední vietnamská módní návrhářka Mimi, prezentující se pod značkou La Femme Mimi. 

Nově se prezentuje taky projekt INFO-DRÁČEK pro děti, který se zaměří na volno-časové aktivity vietnamských dětí. 

Úspěšně jsme navázali spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem stanice Regina. Hlavní mediální partner Česká televize, která nám odvysílala spot 
na akci Přátelství bez hranic a reportáž o akci Zažij Vietnam“, další mediální partner Český rozhlas stanice Regina odvysílala pozvánky na akce

Zažij Vietnam a Přátelství bez hranic.

V listopadu valná hromada zvolila nové členy statutárního orgánu a nově zvolila kontrolní komisi.  Byly odsouhlasené stanovy dle nového občanského 
zákoníku a byly podané na obchodní soud v Praze. Dnes se spolek INFO-DRÁČEK prezentuje jako vietnamsko-český spolek, který tvoří z větší části mladí 
Vietnamci. 

A co nás čeká v roce 2016? Rok ohnivé opice!

Rok 2016 bude vzrušující dynamický rok se spoustou příležitostí k pohybu vpřed a dosažení svých cílů. Budeme unášeni přílivem přirozeného talentu 
Opice. Cestou však můžeme narazit na  její  intriky a žerty, obzvláště pak zrozenci kovové Opice. Oheň totiž  taví kov, ale  také  jej mění do užitečných 
praktických a okrasných nástrojů. Úspěšné budou i jindy zcela nemožné podniky, objeví se mnoho nových nápadů, ale bude se také hojně improvizovat. 
Čeká nás zábavná a vzrušující doba, která dá každému příležitost vyzkoušet štěstí ve hře. 

V souvislosti s tím je dobré zmínit, že v roce ohnivé Opice byla vydána Deklarace nezávislosti, kterou vznikly Spojené státy americké. Jejich fenomenální 
vzestup a fantastické výsledky dosažené během relativně krátké doby jsou všeobecně známy.





A  jakou  osobnost  přináší  ohnivá  Opice  zrozencům  tohoto 
roku?  Ze  všech  zvířat  Zodiaku  je  Opice  nejvíc  podobná  svému 

příbuznému  - člověku. Nepřekvapuje proto,  že právě Opice v  sobě 
nese  prvky  lidské  inteligence  ale  také  lstivosti,  vypočítavosti, 

prohnanosti.  Oheň  dává  Opici  živost,  sebejistotu,  rozhodnost, 
výmluvnost,  soutěživost.  Lidé  narozeni  v  roce  ohnivé  Opice  mají 

sklon ovládat nebo alespoň poučovat každého, kdo  je méně průbojný. 
Opice  s prvkem ohně  je nejenergičtější  a nejprudší  ze  všech Opic. Ráda 

všechny a všechno kontroluje. Může být tvrdohlavá, neústupná a hádavá. 
Ve fi nančních spekulacích má štěstí, protože umí správně posuzovat rizika. 

Přeji si, aby se dobré vlastnosti opice a jejího roku přenesly  i na naši činnost 
a posílil nový tým spolku v realizaci všech plánovaných projektů, kterých hlavním 

cílem  vzájemné  poznávání  Čechů  a  Vietnamců,  k  jejich  vzájemné  toleranci 
a odstranění problémů, které narušují dobré vzájemné vztahy.

Zdenka Dubová | předsedkyně spolku       
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 Zdenka Dubová, předsedkyně spolku

Tu Phamová: místopředsedkyně

Vu Tuan Anh, místopředseda

Předseda revizní komise: Pavel Dubový

Vedoucí projektů:

INFO-DRÁČEK pro děti  Tu Phamová

Daruj dřen, daruješ život  Vu Tuan Anh

Odborný poradce projektů Petra Kratošková

Počet členů k 31. 12. 2015:  20

Počet příznivců k 31. 12. 2015: 5



PŘEHLED ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 
INFO-DRÁČEK v roce 2015

Představení loga „Rok vietnamské kultury 2015“ na vietnamské ambasádě v Praze, leden 2015



Slavnostní zahájení Roku vietnamské kultury 2015 v PS ČR 2. 2. 2015 

Workshopy českého jazyka 2015
V roce 2015 proběhl již čtvrtý cyklus Workshopů českého jazyka, které se každý rok setkávají s velkým zájmem účastníků. V roce 2014 jsme museli změnit 
systém, který proběhl v předcházejících ročnících a z důvodu požadavku Městské části Prahy, poskytovatele dotace z prostředků Ministerstva vnitra, 
jsme přizpůsobili projekt na znalost českého jazyka na úroveň „nula“. Povedlo se nám skloubit výuku úplných začátečníku s mírně pokročilými. Kromě 
základních nastavených tematických bloků (Úřady, Finanční gramotnost a U lékaře) největší zájem účastníků je o konverzaci, aby se mohli domluvit 
v běžné komunikaci. Opět se potvrdilo, že pro úspěšnost a kvalitu kurzu je maximální přípustný počet účastníků 15. Při vyšším počtu je velice obtížné 
zapojit všechny účastníku do aktivní spolupráce.

Úspěchem kurzu je že umí pojmenovat rodinu, rodinné vztahy, představit se, pojmenovat trvalé a přechodné bydliště, pojmenovat základní nemoci, 
popis  těla,  vyplňovat  složenky,  formuláře,  popsat  svůj  denní  režim,  produkty,  které  prodávají  (ovoce,  zelenina,  oblečení,  oděvní  doplňky,  služby). 
Pět účastníků, kteří nastoupili do kurzu po příjezdu do ČR (např. 6 týdnů po příjezdu) se po skončení domluví v základních situacích – jak se jmenuje, kde 
bydlí, co dělá (studuje, pracuje, podniká). Tři z účastníků úspěšně složili zkoušku z českého jazyka A1.



Úspěšně pokračují  „workshopy v  terénu“,  které  se  letos absolvovali návštěvou české  restaurace,  kdy  si  každý musel  sám objednat,  v  rámci diskuse 
pojmenovat a popsat jídlo a běžnou konverzaci s obsluhujícím personálem a účastí na Česko-vietnamském studentském večírku, kdy účastníci kurzu 
tvořilo jedno ze soutěžících družstev.  Během večera se zpívaly české a vietnamské písničky.

Nově se otevřel kurz češtiny financovaný  Ministerstvem vnitra pod názvem „Můj druhý domov“.  Pro velký zájem účastníků se otevřely dvě třídy, výuka 
probíhala úterý – pátek. Z důvodu přidělených finančních prostředků se nám povedlo oslovit dobrovolníky, kteří vypomáhaly již zkušeným lektrorům. 
Výuka probíhala v prostorách kanceláře spolku přímo v OC SAPA, což se velice pozitivně odrazilo v docházce. Kurz navštěvovali účastníci, kteří již mají 
trvalý pobyt a kurz navštěvovali z důvodu zvýšení svých konverzačních znalostí. Věková kategorie obou kurzů se pohybovala od 10 let až po seniory. 
Mladší věková kategorie pozitivně ovlivňovala starší účastníky a vzájemně si pomáhali. 



INFO-DRÁČEK pro děti
V letošním roce jsme zahájili aktivity pro vietnamské děti. Cílem projektu je zajistit pro vietnamské děti volnočasové 
aktivity  během  školních  prázdnin.    Během  roku  se  realizovaly  3  akce,  návštěva  ZOO  Praha,  ZOO  Dvůr  Králové 
a v rámci vzniku nového komunitního týmu (Městská část Praha-Libuš, Dětské centrum Kuřátko, SEA – Klub Hanoi 
a INFO-DRÁČEK) návštěva Farmy Blaník. 

Koordinátor projektu se stala Tu Phamová. 



Brussel 2015
17. – 19. 5. 2015

Na pozvání evroposlance Jana Zahradila, zpravodaje pro Vietnam, ve spolupráci s neziskovou organizací INFO-DRÁČEK navštívilo 12 studentů vietnamské 
národnosti v květnu 2015 Evropský parlament v Brusselu. Podmínkou účasti bylo státní občanství České republiky, věk min. 18 let, student střední nebo 
vysoké školy a znalost anglického nebo dalšího cizího jazyka. 



Zažij Vietnam
Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3, 21. 5. 2015

Ve spolupráci s Městkou částí Praha 3 pod záštitou místostarosty pana Alexandra Bellu, Svazu Vietnamců žijících v České republice jsme realizovali v rámci 
oslav „Roku vietnamské kultury 2015“ festival „Zažij Vietnam“. Akce se setkala s velkým zájmem nejen občanů Prahy 3, ale i ostatních pražských částí, 
dokonce i mimopražských obyvatelů. Odhadem navštívilo festival 15 tisíc návštěvníků, na sociální sítí bylo zájemců necelých 28 tisíc. 

Kulturní program představil tradiční vietnamskou kulturu formou tanců, zpěvů, hudebních představení na tradičních nástrojích. Finalistky Miss Vietnam 
představili vietnamské kroje různých menšin. 

Gastronmické stánky nabídli návštěvníkům známé  i méně známe vietnamské pochutiny. Největšími  zájmu se  těšily  stánky s pravými vietnamskými 
bagetami.  Kromě jídla a gastronomických produktů si mohli návštěvníci taky zakoupit pravé vietnamské suvenýry, které zatím nejsou běžně k dostání 
na českém trhu. 

Pro dětské návštěvníky byl zřízen dětský koutek, kde si mohli malovat na vietnamské kloboučky.



Přátelství bez hranic
OC Arkády Pankrác 4. 9. 2015

Za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a Hlavního města Praha a ve spolupráci se Svazem Vietnamců žijících v České republice proběhl 
v rámci oslav 65 let spolupráce České republiky a Vietnamu festival „Přátelství bez hranic“. Záštitu převzal starosta Městské části Praha 4 pan Petr Štěpánek 
a vietnamská ambasáda v Praze.  Doprovodným programem festivalu byl „Gurmet festival Vůně Asie, parnterem kterého byl časopis GURMET. Hlavním 
partnerem festivalu byla společnost Makro cash & Carry.  Návštěvnost festivalu se odhadovala na 7 tisíc návštěvníků. 



„Praha 3 – společné soužití 2015“ – Vietnam
23. 9. 2015 Informační centrum Praha 3



Ženy ženám
OC SAPA, restaurace Ho Sen Quang Lotus, 27. 11. 22015

Projekt    se  realizoval  za finanční podpory Magistrátu hlavního města   Praha na podporu  integrace. Z důvodu přidělených prostředků projekt nebyl 
realizován  dle  původního  plánu  a  proběhlo  jedno  setkání.  Byl  využit  předvánoční  čas  a  setkání  bylo  zaměřené  na  tradiční  české  vánoční  zvyky. 
Vietnamské ženy si vyzkoušely zdobení perníčků a vázání adventních věnců.  Vietnamské ženy ukázaly balení nesmažených závitků. Během celého večera 
se diskutovalo o  vietnamské a české rodiny, postavení českých a vietnamských žen v rodině, výchova dětí v českých a vietnamských rodinách. Plánovaný 
konec 21.00 hod se protáhl až do 23.00 hod. Akci navštívila patronka projektu „Daruj dřeň, daruješ život“, módní návrhářka Mimi se svoji rodinou a ředitel 
Českého národního registru dárců dřeně v Plzni. Předsedkyně Svazu vietnamských žen projevila velký zájem o další spolupráci a začátkem roku 2016 
upřesníme datum setkání. 



Svatomikulášské slavnosti
Sokolovna Libuš, 6. 12. 2015

Letos se spolek INFO-DRÁČEK podílel na organizaci akce pořádané Městskou 
části  Praha-Libuš.  Úspěšně  se  zhostila  naše  moderátorská  dvojice  Tu 
Phamová a Pavel Dubový. Návštěvníkům jsme nabídli vietnamský catering.  
Na akci jsme měli možnost prezentovat projekt „Daruj dřeň, daruješ život“, 
který se setkal s velkým zájmem. 



Daruj dřeň, daruješ život
Profesor pan Petr Sedláček, vedoucí transplantační jednotky kostní dřeně FN Motol nás oslovil s prosbou 
oslovit vietnamskou komunitu pro získání asijských dárců kostní dřeně. Ročně se zvyšuje počet malých 
vietnamských  pacientů  s  leukémií.  Počet  asijských  dárců  je  celosvětový  problém  a  z  registrovaných 
dárců 25 miliónů je méně než jedno procento Asiatů. Nedostatek těchto dárců znižuje možnost úspěšné 
léčby, kdy jedinou možností pro úspěšné vyléčení je příjem kostní dřeně. Po návštěvě pana profesora, 
který  nám  srozumitelnou  řečí  vysvětlil  problém mezi  možností  „bílých“  a  „žlutých“  dárců,  jsme  se 
rozhodli zahájit osvětu a oslovit potencionální dárce. Na doporučení pana profesora  jsme oslovili pana 
řediele Pagáče z Českého národního registru dárců dřeně v Plzni a po společné schůzce  jsme zahájili 
projekt „Daruj dřeň, daruješ život“.   Patronkou projektu se stala přední vietnamská módní návrhářka  
Mimi Nguyen Hoang Lan známou pod značkou La Femme Mimi. 

Koordinátor projektu Vu Thuan Anh se taky podílel na spolupráci s vietnamskou studentkou Majkou, 
která si téma dárcovství kostní dřeně zvolila jako téma své diplomové práce.

V rámci osvěty se zpracoval reklamní spot v české a vietnamském jazykové mutaci a bude se promítat na 
všech akcích pořádaných spolkem INFO-DRÁČEK. 



Catering v České televizi
V letošním roce jsme zahájili spolupráci s Českou televizí v rámci projektu „Pomáháme neziskovkám“.  Každou středu neziskovky pořádají etno catering 
pro zaměstnance České televize. Ve spolupráci s restaurací Ho Sen Quang Lotus a Dak Lak Coffee se střídáme s dalšími neziskovými organizacemi. V roce 
2015 jsme realizali vietnamský catering 5 x a nabízený jídelníček se sestkal s velkým ohlasem. Během cateringu máme možnost prezentovat činnost 
organizace a projekt „Daruj dřeň, daruješ život“.



Aktivně využívám svůj bankovní účet´
Realizace 2015/2016

 S fi nanční podpororou Českolovenské obchodní banky se realizuje projekt „Aktivně využívám svůj bankovní  účet“ na podporu fi nanční gramotnosti. 
V letošním roce proběhl první část projektu, v roce 2016 se bude realizovat druhá část.

Hlavním cílem projektu je zamezit lichvě, která plyne ze vzájemného si půjčování peněz mezi sebou,  zvýšit zájem o bankovní služby s aktivním využíváním 
bankovních produktů. V roce 2015 v rámci workshopů českého jazyka tematického bloku Finanční gramotnost se účastníci kurzu seznámili se základními 
fi nančními produkty pro osobní a podnikatelské aktivity.  V roce 2015 se projektu účastnilo celkem 60 osob. 

Média

Hlavní mediální partner:

 Mediální partner:

 Hlavní partneři:

 Partnery:

 Výsledky hospodaření:



info-dracek.cz


