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rok ohnivé opice 
přinesl a dodal 
vášnivost, zápal 
a zaujetí, a plnění 
předsevzetí  
a zvýšené aktivity. 

A co nám dodala v roce 2016 sama Opice?  Říká 
se, že rok Opice přináší vždy mnoho nového, 
nekonvenční způsoby a  metody řešení. V  tomto 
roce bude možné snad úplně všechno. Opice je 
hbitá, bystrá, agilní, Opice se hned tak nevzdává, 
nedá pokoj, dokud nevyzkouší všechny možnosti.  
Úspěšné budou i  jindy zcela nemožné podniky 
a  spekulace, objeví se spousta nových nápadů, 
bude se hojně improvizovat. Dodá také chytrost 
a rychlou orientaci, jak si s každou aktivitou poradit. 

Opice přichází s chytrostí, umí si velmi rychle poradit 
téměř se vším a v každé situaci, umí přicházet na to 
jak věci uskutečnit. Umí sama velmi rychle hledat 
vhodná řešení, která jsou nejlepší a nejefektivnější 
– využijte k tomu tuto energii, jak něco udělat. Umí 
být také prospěchářská, bude hledat příležitosti. 

ÚvoDní SLovo
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rS MS praha, oddíl l vložka 20555
IČO: 228 37 558, DIČ: CZ22837558

zdenka dubová 
předsedkyně spolku 
 
GSM: 778 050 185
E-mail: zdenka@info-dracek.cz

pavel dubový 
předseda revizní komise 
 
GSM: 775 655 015, 775 665 221
E-mail: pavel.dubovy@gmail.com

Tu Thanh phaMová 
místopředsedkyně 
 
GSM: 775 607 932
E-mail: tulinka@info-dracek.cz

vu Tuan anh 
místopředseda 
 
GSM: 732 875 855 
E-mail: madish@seznam.cz

Tu Thanh phaMová 
INFO-DRÁČEK pRO DětI

vu Tuan anh 
DARUj DŘEN, DARUjEš žIVOt

Fio banka, Senovážné náMěSTí, praha 1
Číslo účtu: 2600432666/2010
Číslo účtu: 2800533365/2010

ZákLAdnÍ ÚdAJe 

31.12.2016vietnamský catering na našich akcích, ale i prostory 
pro pořádání našich projektů.

V roce 2017 nás čeká rok Ohnivého Kohouta a jeho 
motto bude motivací i pro naší další činnost:

Rok 2016 byl hodně o  příležitostech, umět 
zhodnotit, co jsme vytvořili v letech předešlých. 

jelikož se Opice umí velmi dobře presentovat, ráda 
se ukazuje a předvádí, byl tento rok více než ideální 
ke zviditelnění se, využívá hlavně logické uvažování, 
více přemýšlí, ověřuje a kontroluje.

V  činnosti spolku v  roce 2016 se různě střídaly 
vlastnosti Ohnivé Opice a  přinesly nové aktivity, 
rozvíjely se pravidelné aktivity a  zvýšila se kvalita 
již zavedených aktivit. tým spolupracovníků 
spolku si rozdělil jednotlivé odpovědnosti za 
realizované projekty a  jednotlivé návrhy aktivit 
rozšířily činnost našeho spolku. V  roce 2016 se 
posílila i dobrovolnická práce nejen členů spolku, 
ale i  jejich příznivců, zvýšila se aktivita rodičů při 
realizaci dětských aktivit.

Zvláštní poděkování za spolupráci během roku 2016 
bych ráda vyslovila celému kolektivu restaurace Ho 
Sen Quan Lotus, který nám poskytuje nejen skvělý 

zdenka dubová

inFo-dráček, z. s.

STaTuTární orgán

vedoucí projekTů:

bankovní Spojení

pŘEDSEDKYNě SpOLKU

„nezapomínejte, že 
dobré mravy nikdy 
nevyjdou z módy“
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PŘeHLed činnoSTi 
SpoLku InFo-DráčEk, z.s. 
v rocE 2016

projekt podpořený Městskou částí praha-Libuš. 
V  roce 2016 byl rekordní počet uchazečů 
o  zkoušku z  češtiny na úrovni A1, všech 14 
uchazečů ji úspěšně absolvovali. Věková kategorie: 
10 let až po seniory (žáci základních škol, studenti 
středních škol, pracují, seniory).

pro velký zájem se otevřely dva kurzy – začátečníci 
a  mírně pokročilí. jeden kurz byl financován 
Městskou části praha-Libuš a  druhý z  vlastních 
zdrojů a  formou dobrovolnictví lektorek. Kurzy 
probíhaly v  učebně v  OC Sapa, což zvýšilo 
průměrné procento docházky na 86 %. 

15. 2.  –  30. 11. 2016 

WorkShopy 
čESkého jazyka

Workshopy 
českého jazyka
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Dne 29. 5. 2016 před OC SApA praha Libuš 
proběhl festival, který navázal na úspěšný festival 
v  roce 2014 Všichni jsem obyvatelé. Na realizaci 
se podíleli samotní Vietnamci. V  kulturním 
programu se představily mladé vietnamské 
talenty – tanečníky, zpěváci, hráči na hudební 
nástroje.  Navštívili jsme studio 6 Čt a  měli 
možnost pozvat účastníky k návštěvě akce.

Akce proběhla pod záštitou starosty Městské části 
prha-Libuš pana Mgr. jiřího Koubka. projekt byl 
podpořen Ministerstvem kultury České republiky 
a Magistrátem hlavního města praha. 

29. 5. 2016 

vIEtnam vzDáLEný 
a bLízký 

Vietnam 
vzdálený a blízký

Ve dvou dnech se prezentaval 
Vietnam a Indonésie. prezentace 
Vietnamu se zaměřila na tradice 
a  zvyky vietnamské rodiny, 
prezentace Indonésie seznámili 
účastníky s  přírodními krásy 
a  s  problémem palmového 
oleje. projekt byl doprovodní akcí 
festivalu Asie vzdálená a  blízká 
s  finanční podporou Městské 
části praha 3. 

23. 5. 2016 a 13. 6. 2016 

týDEn aSIE 
kulTurní cenTruM vozovna 
praha 3
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Dvoudenní festival, který představil Vietnam 
a  Indonésii. Festival se realizoval ve spolupráci 
a  s  finanční podporou Městské částí praha 3 
na Náměstí jiřího z  poděbrad pod záštitou 
vietnamské a  indonéské ambasády. Na akcí 
převzal záštitu místostarosta starostky MČ praha 
3 pan Mgr. Alexander Bellu. 

Výlet na Farmu Blaník byl zaměřen na české 
a  vietnamské děti a  jejich rodiče. program byl 
určen pro bezprostřední poznávání přírody, 
ekologie a zvířat. Část programu byla určena na 
pohybové aktivity.

Dětem při nástupu do autobusu byly odebrané 
mobilní přístroje a vrácené až po skončení výletu. 
Opatření mělo za cíl zvýšit aktivní činnost dětí 
během programu výletu. Akce byla finančně 
podpořena Městskou částí praha 3.

18. – 19. 6. 2016 

aSIE vzDáLEná 
a bLízká 

26. 6. 2016 

barEvné 
přátELStví 

Malování na hedvábí farma blaník
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celkový počeT účaSTníků: 
11 vieTnaMSkých děTí, 4 čeSké děTi

Akce financovaná Městskou části praha-Libuš 
v  rámci programu integrace cizinců jako pilotní 
projekt pro předškolní děti ve věku 3 – 6 let. 
Cílem projektu byla příprava dětí na návštěvu 
předškolních zařízení, seznámení se se základními 
zvyklosti a návycích. 

13. – 18. 8. 2016 

vESELý týDEn 
S DráčkEm  

čištění zoubků Poznejme se sousedé

již druhým rokem se účastníme uvedeného 
projektu formou aktivního zapojení se do 
programu a zpracováním textů o Vietnamu pro 
dětské soutěže během festivalu.

Letos jsme rozšířili naši aktivitu o workshop balení 
letních závitků a  představením vietnamské, 
thajské a  indonéské gastronomie. Akci pořádala 
Městská část praha 3. 

10. 9. 2016 

poznEjmE 
SE SouSEDé
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5. ročník studentského večírku ve spolupráci 
s  Městskou části praha-Libuš a  žákovským 
parlamentem Základní škola Meteorologická 
praha Libuš. Členy žákovského parlamentu se 
aktivně zapojil do přípravy programu a  realizaci 
večera. 

12. 11. 2016 

čESko-vIEtnamSký 
StuDEntSký vEčírEk  

Studentský večírek

projekt  realizovala Městká část 
praha-Libuš. Našemu spolku 
byla umožněná prezentace naši 
činnosti a  prezentace projektu 
Daruj dřeň, daruješ život na 
pódiu během kulturních 
vystoupeních. Ve spolupráci 
s restaurací Ho Sen Quan Lotus 
jsme zajistili vietnamský catering 
pro návštěvníky akce. 

23. 9. 2016 

jabLkobraní
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Akce pořádaná Městskou části praha-Libuš. Na 
akci jsme měli možnost opět prezentovat projekt 
„Daruj dřeň, daruješ život“, který se setkal s velkým 
zájmem. Náš spolek zajistil stánek s vietnamským 
občerstvením. Do programu jsem zajistili povídání 
o tradicích vánočních svátků. 

2. 12. 2016 

SvatomIkuLášSké 
SLavnoStI

5. 12. 2016 

poznávEjmE 
SE navzájEm 

Zdenka dubová Mikuláš v SAPĚ

celkový počeT účaSTníků: 
počeT děTSkých návšTěvníků: 45
počeT rodičů a doprovodů:  30

projekt podpořený MHMp, který navázal na 
projekt v  roce 2015 ženy ženám. Vietnamské 
maminky ve spolupráci s  českými připravili akci 
pro děti Mikulášská párty v Sapě. Akce se setkala 
s velkým zájmem a byla první, která se konala v OC 
Sapa. projekt byl finančně podpořen Magistrátem 
hlavního města praha. 
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S  finanční podpororou Českolovenské obchodní 
banky se realizovala druhá část projekt u „Aktivně 
využívám svůj bankovní  účet“ na podporu finanční 
gramotnosti. 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 – 2016 v rámci workshopů českého 
jazyka tematického bloku Finanční gramotnost 
se účastníci kurzu seznámili se základními 
finančními produkty pro osobní a podnikatelské 
aktivity.  V roce 2015 - 2016 se projektu účastnilo 
celkem 60 osob.

2015/2016 

aktIvně využívám 
Svůj bankovní ÚčEt

Aktivně využívám 
svůj bankovní účet

5. 12. 2016 

bESEDy SE SEnIory  

Beseda pro seniory

V roce 2016 proběhly 3 besedy se seniory na 
Městské části praha-Libuš a jedna beseda v KD 
Kyje praha 14.  Besedy byly přizpůsobené věkové 
kategorii a byly zaměřené kromě všeobecných in-
formacích o Vietnamu a Vietnamcích hlavně na 
vietnamské rodinné tradice a zvyklosti, rodinné 
svátky, nejvýznamnější svátky a oslavy. Účastníci 
besed se živě zajímali o život Vietnamců žijících 
v České republice a hlavně o jejich pracovních 
aktivitách v největším tržišti v České republice 
v SApě, praha Libuš. 
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Druhým rokem pokračovala spolupráce s Českou 
televizí v rámci projektu „Česká televize pomáhá“.  
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 2016 se prodala polévka pho ve třech 
variantách – kuřecí, hovězí a kachní cca 210 litrů, 
smažených závitků a  nesmažených 1.400 ks, 
smažené krevety 300 ks, 

Bun Bo Nam Bo (nudle s  restovaným masem, 
zeleninou a  omáčkou) – 350 porcí, smažená 
křehká kachna s rýží 180 porcí a křehké kuře s rýží 
– 130 porcí. Čistý zisk Kč 12.000,- se použilo na 
činnost spolku. 

Během cateringu máme možnost prezentovat 
činnost organizace a projekt „Daruj dřeň, daruješ 
život“.

2015/2016 

catErIng 
v čESké tELEvIzI

2015/2016 

výSLEDky 
hoSpoDařEní

2015/2016 

méDIa

Catering v čT

výnoSy 

826 000,-

nákLaDy 

792 000,-

hlavní Mediální parTner:

hlavní parTneři:

parTneři:
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