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Každým rokem si 
dělám ohlédnutí dle 
znamení lunárního 
kalendáře. V roce 2017 
byl rokem ohnivého 
Kohouta.  

Kohout je popisován jako pružné, věrné, statečné, 
charismatické a  okouzlující znamení. Kohouti 
mají zvláštní nadání a  vrozený klid pro řešení 
i  velice složitých problémů a  potíží. Jsou také 
kreativní, umělecky nadaní i vtipní.  Kohout je ale 
i marnivý a hrdý. Ohnivý Kohout má jednoznačné 
vůdčí a  organizátorské schopnosti, je nesmírně 
cílevědomý a  v  práci projevuje nadprůměrnou 
výkonnost. Díky své přímočarosti a  průraznosti 
většinou dosáhne svých cílů. Naučí-li se jednat 
s  větším taktem, pak je schopný si splnit i  ty 
nejfantastičtější myslitelné životní sny. Rok 2017 
jste se mohli těšit na nové přírůstky do rodiny nebo 

ÚVODNÍ SLOVO
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Airlines a  voucher do resortu Anam, kde jsem 
strávila nádherné tři dny pobytu. Během 14 dnů 
jsem měla možnost poznat místa, které nejsou 
přeplněné turisty, poznat místní zvyky a  tradiční 
život Vietnamců. Návštěva ve Vietnamu mi 
pomohla více poznat život Vietnamců v  České 
republice, kteří si přinesly svoje tradiční zvyky do 
nového domova. A z dalších předpovědí Kohouta 
se taky splnil, můj syn se zasnoubil s  krásnou 
Vietnamkou žijící v Saigonu a tím se mi rozrostla 
moje vietnamská rodina i ve Vietnamu.

Moje zkušenosti a  zážitky ve Vietnamu jsou 
přínosem pro moje aktivity v  rámci činnosti 
našeho spolku, jako jsou besedy o  Vietnamu, 
kurzy vaření vietnamské gastronomie, pochopení 
rodinných vztahů při plánovaní dalších akcích pro 
vietnamské děti a  jejich rodiče. Prolínání českých 

založení vztahu a  rodiny. Rok ohnivého Kohouta 
měl přát těm, kteří byli dosud single, najít svůj 
životní protějšek.

Rok Kohouta symbolizoval především vítězství 
a úspěchy, kterých bylo v průběhu roku dosaženo 
díky píli, trpělivosti a  tvrdé práci. Ohnivý Kohout 
přinášel klid rodinných a  soukromých vazeb, 
talent, dobrodružství, objevování a  překonávání 
nových výzev. Přinesl nové pobídky osudu, které 
vyžadovaly vtip a praktická řešení. 

A  několik z  předpovědí roku Kohouta se splnila 
i  mě, navštívila jsem Vietnam a  konečně jsem 
měla možnost poznat tuto zemi nejen z obrázků 
a  povídání. Chci tímto poděkovat panu Le Anh 
Hungovi, generálnímu řediteli společnosti East 
Sea Travel, který mi věnoval letenku Vietnam 
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a  vietnamských tradic a  zvyků je obohacující pro obě skupiny a  přeji si, abychom si mohli i  nadále co 
nejvíce vyměňovat svoje vlastní zkušenosti pro zlepšení našich vzájemných vztahů. 

Velké poděkování patří všem členům a dobrovolníkům, kteří se aktivně podílejí na realizaci aktivit a přeji 
jim v roce Psa klid, pohodu, radost a jak se říká „ Pes má nejušlechtilejší vlastnosti lidské povahy. Je loajální, 
věrný, čestný, poctivý a vědom si svých povinností. Jako přítel je absolutně spolehlivý“. 

ZDENKA DUBOVÁ 
PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU

Pes má nejušlechtilejší vlastnosti lidské 
povahy. Je loajální, věrný, čestný, poctivý 
a vědom si svých povinností. Jako přítel 
je absolutně spolehlivý“.
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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

VU TUAN ANH 
místopředseda 
 
GSM: 732 875 855
E-mail: madishx@gmail.com

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

INFO-DRÁČEK PRO DĚTI ■ TU THANH PHAMOVÁ: GSM: 778 050 185, E-mail: zdenka@info-dracek.cz 

DARUJ DŘEN, DARUJEŠ ŽIVOT ■ VU TUAN ANH: GSM: 732 875 855, E-mail: madishx@gmail.com 

WORKSHOPY ČESKÉHO JAZYKA ■ DO NGOC ANH (ZUZKA): GSM: 773 101 709 E-mail: do_ngocanh@centrum.cz 

ODBORNÝ PORADCE PROJEKTŮ ■ PETRA KRATOŠKOVÁ: GSM: 778 050 186 E-mail: petral.petral@seznam.cz

POČET ČLENŮ K 31. 12. 2016: 20 ■ POČET PŘÍZNIVCŮ K 31. 12. 2016:  5

FIO BANKA, SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 1
Číslo účtu: 2600432666/2010
Číslo účtu: 2800533365/2010

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

31.12.2017
INFO-DRÁČEK, z. s.

STATUTÁRNÍ ORGÁN

VEDOUCÍ PROJEKTŮ

BANKOVNÍ SPOJENÍ
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PŘEHLED ČINNOSTI 
SPOLKU INFO-DRÁČEK, z. s.
V ROCE 2017
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1. 3.  –  31. 11. 2017

WORKSHOPY 
ČESKÉHO JAZYKA
Projekt podpořený Ministerstvem vnitra ČR 
a Městskou částí Praha-Libuš. V roce 2017 byly 
otevřené 2 kurzy, a to pro začátečníky a mírně 
pokročilé, celkový počet účastníků 50. Zkoušku 
z  češtiny na úrovni A1 úspěšně absolvovalo 14 
účastníků. Věková kategorie: 10 let až po seniory 
(žáci základních škol, studenti středních škol, 
pracují, seniory).

Kurzy probíhaly v učebně v OC Sapa, průměrná 
docházka účastníků 72 %. Kurz v době 1. 3. – 31. 3. 
2017 se realizoval formou dobrovolnictví a nebyl 
hrazen z poskytnutých dotací

Workshopy
českého jazyka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
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13. 4. 2017

POSEZENÍ
NAD KOTLÍKEM 
VELIKONOČNÍ 
TRADICE 
Projekt podpořený Magistrátem hlavního 
města Praha v rámci programu podpory 
menšin. Téma bylo určeno vietnamskými rodiči 
za účelem poznávání českých tradic a zvyklostí. 
Celková účast dětí 42 za doprovodu svých 
rodičů.

Posezení
nad kotlíkem
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V  informačním centru Praha 3 
proběhla beseda o  Vietnamu, 
vietnamských tradicích a  zvyklostí, 
o  životě Vietnamců v  České 
republice, která byla spojená 
s ochutnávkou tradiční vietnamské 
gastronomie.

Akce se realizovala ve spolupráci
s Městskou částí Praha 3.

19. 4. 2017

BESEDA
O VIETNAMU 
INFORMAČNÍ CENTRUM
PRAHA 3
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Festival představil Vietnam, Indonésii, Thajsko, 
Indii, Koreu a  Japonsko. Festival se realizoval ve 
spolupráci a  s  fi nanční podporou Městské částí 
Praha 3 na Náměstí Jiřího z Poděbrad, Ministerstva 
kultury ČR a  Magistrátu hlavního města Praha 
pod záštitou vietnamské a indonéské ambasády. 
Nad akcí převzal záštitu místostarosta starostky 
MČ Praha 3 pan Mgr. Alexander Bellu a  ministr 
kultury ČR Daniel Herman. Odhadovaný počet 
návštěvníků 20.000

25. 5. 2017

ASIE VZDÁLENÁ
A BLÍZKÁ 

Asie vzdálená a blízká
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Spolek se poprvé aktivně účastnil festivalu 
pořádaný Městskou částí Praha 4 a  zajistila 
vietnamský catering a prezentaci vietnamských 
produktů.

Festival jsme oživili workshopem balením 
letních vietnamských závitků a  ochutnávkou 
tradiční vietnamské gastronomie.

10. 6. 2017 PRAHA 4

FESTIVAL
KALEIDOSKOP  

Kaleidoskop
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CELKOVÝ POČET VÝLETŮ: 4

V roce 2017 proběhly 4 integrační výlety: 
Farma park Soběhrdy (2x), Duhový park a Park 
Mirakulum. Program byl určen pro bezprostřední 
poznávání přírody, ekologie, zvířat a na pohybové 
aktivity. Průměrný počet účastníků výletů 35 
osob včetně odborného doprovodu. Akce byla 
finančně podpořena Městskou částí Praha 3.

 

INTEGRAČNÍ
VÝLETY  

Integrační výlety
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Veselý týden

CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 50

Akce fi nancovaná Městskou části Praha 3 
a  Městskou části Praha-Libuš pro děti ve věku 
3 – 10 let. Cílem projektu byla příprava dětí na 
návštěvu předškolních a školních zařízení, zvýšení 
pohybových aktivit dětí. V  prvním termínu 
proběhla návštěva ZOO Praha.

14. – 18. 8. 2017, 20. – 24. 8. 2017

VESELÝ TÝDEN
S DRÁČKEM
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Již třetím rokem se účastníme 
uvedeného projektu formou 
aktivního zapojení se do 
programu a zpracováním textů 
vietnamských pohádek pro 
dětské soutěže. V letošním roce 
jsme představili vietnamskou 
a indonéskou gastronomii. Akci 
pořádala Městská část Praha 3. 

9. 9. 2017

POZNEJME SE
SOUSEDÉ
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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.  
Během akce jsme realizovali workshop balení 
vietnamských letních závitků.

22. 9. 2017

JABLKOBRANÍ  

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.

1. 12. 2017

SVATOMIKULÁŠSKÉ 
SLAVNOSTI

Svatomikulášské 
slavnosti
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1. 12. 2016

MIKULÁŠ V SAPĚ  

Mikuláš v SAPĚ

Narozeninovou oslavu vietnamských holčiček 
jsme oživili příchodem Mikuláše s jeho 
doprovodem a pro děti jsme připravili aktivní část 
oslavy formou zdobení vánočních perníčků. Akci 
jsme realizovali z vlastních zdrojů s dobrovolníky, 
kteří na ní podíleli.



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 INFO-DRÁČEK, z.s. 19

V  roce 2017 proběhly 4 besedy se seniory 
na Městské části Praha-Libuš.  Besedy byly 
přizpůsobené věkové kategorii a  byly zaměřené 
kromě všeobecných informacích 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.

BESEDY SE SENIORY

Besedy se seniory
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5. 12. 2016

KURZY VAŘENÍ 
VIETNAMSKÉ 
GASTRONOMIE  

Kurzy vaření

Projekt se realizoval s podporou Městské části 
Praha-Libuš v rámci integrace cizinců. Proběh-
ly 4 řádné kurzy a na základě vysokého zájmu 
se ještě rozšířil projekt o další 2 kurzy. Během 
„vaření“ probíhala živá diskuse o životě Vietnam-
ců v České republice, jejich aktivitách v OC Sapa, 
o zajímavostech Vietnamu.
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CELKOVÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 50

Projekt se realizoval částečně s podporou Městské části 
Praha-Libuš a z části jako bonus pro účastníky našich 
besed se seniory a účastníky kurzu vaření vietnamské 
gastronomie. 

2015/2016

KOMENTOVANÉ 
PROHLÍDKY
S NÁSLEDNOU BESEDOU
O VIETNAMCÍCH
V OC SAPA PRAHA-LIBUŠ

Procházky Sapou
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5. 12. 2016

CATERING
V ČESKÉ TELEVIZI  

Catering v ČT

Již třetím 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. 
Během cateringu máme možnost prezentovat 
činnost organizace a projekt „Daruj dřeň, daruješ 
život“.
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Spolek zajistil návštěvu vietnamského velvyslance J.E. 
pana Ho Minh Tuan u ředitele Gymnázia na Vítězní 
Pláni Praha 4 pan PhDr. Jaroslava Mervínského. Pan 
velvyslanec v doprovodu své chotě a dcery se živě 
zajímali o systém výuky na gymnáziu. Výsledkem 
návštěvy je zájem ředitele gymnázia pana Jiřího 
Mervarta o podepsání memoranda o spolupráci a 
zřízení knihovny s vietnamskými publikacemi. 

2015/2016

NÁVŠTĚVA 
VIETNAMSKÉHO 
VELVYSLANCE
NA GVP PRAHA 4

Návštěva velvyslance
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2015/2016

VÝSLEDKY
HOSPODAŘENÍ

HLAVNÍ PARTNEŘI:

PARTNEŘI:

VÝNOSY

1 100 000,-

NÁKLADY

1 116 000,-
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DĚKUJEME 
A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI
V DALŠÍCH LETECH
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