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ÚVOD 
 
INFO-DRÁČEK vznikl na základě potřeby sdělení základních informací vietnamské komunitě, a to jednoduchou a 
srozumitelnou formou. Jedním z hlavních cílů  je pomoct překlenout jazykovou bariéru pro všechny věkové 
kategorie, formou různých aktivit pomoct vietnamské komunitě se začlenit do majoritní společnosti.  Bezplatným 
poradenstvím bude poskytovat Vietnamcům informace o  platných zákonech, pravidlech a normách České 
republiky a formou pravidelné osvěty v rámci jednotlivých projektů je vést k jejich dodržování. 
 
Prostřednictvím poradenské činnosti, organizováním vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit podporovat 
začlenění vietnamské komunity do majoritní společnosti 
 

� Vyvíjet a podporovat aktivity směrující ke komplexnímu vnímání vietnamské komunity majoritní 
společností 

 
� Vyvíjet a podporovat tělovýchovní, kulturní a volnočasové aktivity pro děti a mládež  

 
� Přispívat k odbourání jazykové bariéry vietnamské komunity formou workshopů českého jazyka  

 
� Zlepšování kvality života a sociálních podmínek vietnamské komunity organizováním kulturních a 

společenských akcí a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie 
 

� Věnovat pozornost znevýhodněným skupinám vietnamské komunity, jakou jsou nezletilý bez doprovodu, 
samotným ženám, lidem se zdravotním postižením, seniorům. 

 
� Vzájemná informovanost o tradicích a zvyklostech vietnamské komunity a majoritní společnost 

 
� Spolupracovat s českými i mezinárodními, státními i nestátními institucemi za účelem komplexního 

přístupu k problematice a zajištění kvalitních služeb 
 

� Spolupracovat s neziskovými organizacemi ve Vietnamu 
 

� Vydávání nezávislých časopisů, novin i jednorázových publikací o vietnamské komunitě a jejich šíření jak 
mezi vietnamskou komunitu, tak i ostatní populace v celé České republice 

 
� Aktivně spolupracovat s nově vzniklou internetovou televizí VietSen TV 

 
Dalším významným úkolem je vzájemné poznávání kultur, myšlení a způsobu života, životní návyky, přístup 
k jednotlivým životním situacím. Vietnamská komunita se začíná otevírat české společnosti na základě již tady 
narozených jedinců, kteří již spíše inklinují k evropským hodnotám.  
 
Formou jednotlivých aktivit bude sdružení usilovat o zviditelnění vietnamské komunity a postupně natáhnout do 
těchto aktivit i českou společnost a vytvářet vzájemné porozumění dvou naprosto odlišných kultur.  
 
Sdružení pamatuje na i na velké rodinné pouto a úzký vztah k dětem, nejbližším rodinným příslušníkům. Sdružení 
se zaměří na volno-časové aktivity dětí a mládeže, jako jsou krátkodobé i dlouhodobé pobyty, pobyty rodičů 
s dětmi, pobyty v ozdravovnách, relaxačních zařízeních, a to jak v letních, tak i zimních měsících.  Organizováním 
sportovních soutěží a přátelských fotbalových utkání bude sdružení podporovat sportovní aktivity dětí a mládeže 
se zapojením českých dětí a mládeže.  
 
Sdružení bude spolupracovat s odborníky a městskými částmi na protidrogové prevenci.  
 
Sdružení ve spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi, které budou mít průnik základních cílů, bude 
spolupracovat na jednotlivých projektech, výměně vzájemných zkušeností a zlepšení spolupráce v rámci 
vietnamské komunity. 
 
Velký důraz klade sdružení na dobré komunikaci se státními orgány, institucemi pro zlepšení vzájemného soužití 
s vietnamskou komunitou a napomáhat k odstraňovaní problémů občanského soužití vietnamské komunity 
s majoritní společností.  
 
Věříme, že občanské sdružení INFO-DRÁČEK si najde cestu ke všem, kteří mají zájem o zlepšení vzájemných 
vztahů, pohledu Vietnamců na české občany a opačně. Pro mnohé z nich je Česká republika nejen druhým 
domovem, ale pro některé již skutečným domovem. Nesmí ovšem vietnamská komunita zapomenout, kde má 
vlastní kořeny a na druhou stranu respektovat pravidla země, kde se rozhodli žít. 
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PŘEHLED ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ INFO-DRÁČEK 

v roce 2010 
 

 
POMOC POSTIŽENÝM DIOXINY VE VIETNAMU 
Projekt se realizuje již od roku 2009 ve spolupráci s občanským sdružením Development Worldwide 
(DWW), které již od roku 2004 aktivně působí ve Vietnamu na odstraňování zamořených území. Ve 
spolupráci s Vietnam Association of Victims of Agent Orange/Dioxin (VAVA) se připravuje  pomoc pro 
provincii Thai Binh na vybavení rehabilitačního centra pro stovky dětí a mládeže. Pro finanční 
příspěvky je zřízen účet v USD a CZK, na akcích pořádaných občanskými sdruženími INFO-DRÁČEK a 
DWW budou probíhat veřejné finanční sbírky. Projekt je  doprovodným programem na všech akcích 
pořádaných INFO-DRÁČKEM a DWW. 5. listopadu 2010 v rámci české delegace ve Vietnamu 
organizovanou občanským sdružením Development Worldwide byl předán první výtěžek sbírky.  
 

 
Patronka INFO-DRÁČEK Mai Anh Nguyen a eurposlanec Jan Zahradil 

 

 
Velvyslanec ČR ve Vietnamu pan  

 

 
Main Anh Nguyen předává výtěžek finanční sbírky zástupci neziskové organizaci VAVA 



 
 
VIETNAMSKÝ JARMARK NA MORAVĚ 
INFO-DRÁČEK s ředitelkou základní školy Liptál paní Halovou pomáhal realizovat Vietnamský jarmark 
9. května 2010, na kterém byl prezentován Vietnam očima českých dětí. Jarmark nabídnul specielní 
vietnamské produkty, možnost si zkusit srolovat vietnamské jarní závitky, výrobu draků 
s vietnamskými motivy, malování na hedvábí a další zajímavé činnosti spojené s vietnamskou kulturou.  
Cílem projektu byl kontaktovat vietnamskou komunitu mimo Prahu a jejího blízkého okolí a navázat 
spolupráci s dalším regiony.  
http://www.zsliptal.cz/upload/pnFCKeditor/302/File/Vietnamkvet3.pdf 
 
 
 

 
 
SLAVNOSTI VELMISLUŠNÉHO ČLOVĚKA A JANA NEPOMOCKÉHO – Svatojánská pouť 
Ve spolupráci s občanským sdružením Divadlo v Ječné proběhla akce ve dnech 15. – 16. května 2010 
festival na Karlovém náměstí Praha s bohatým kulturním programem, na kterém vystoupili přední čeští  
umělci a etnické kulturní vystoupení.  Během festivalu probíhaly workshopy keramických dílen, 
malování na hedvábí apod. Letošní festival byl rozšířen o další etnické skupiny, na kterém se  
prezentovala i vietnamská kultura dne 15. 5. 2010 od 18.00 – 19.00 hod, tradiční vietnamské výrobky, 
vietnamský catering. Děti si vyzkoušeli tradiční vietnamské hry, jako je skákání přes bambusové tyče, 
chození na chůdách.  Festival se pořádal již třetím rokem, záštitu převzala americká ambasáda. 

 
 



 
 

DEN INTEGRACE 
Integraci vietnamské komunity se rozšiřuje o integraci různých sociálních skupin, umožnit vzájemné 
poznávání a předávání si životních zkušeností. Občanské sdružení INFO-DRÁČEK, PEPPERMINT, 
nadace VESELÝ SENIOR a Středisko pro rannou péči se rozhodli den 20. května vyhlásit Dnem 
integrace. V prostorách Hospodářské komory ČR  proběhlo  setkání zástupců seniorů, dětí z dětských 
domovů a vietnamské komunity. Během setkání proběhla dražba fotek Jakuba Ludvíka, výtěžek byl 
určen na podporu projektů občanských sdružení PEPPERMINT, VESELÝ SENIOR a Středisko ranné 
péče. 
 

 
Symbolický křest Dne integrace 

 
1. přátelské fotbalové utkání 27. května 2010 od 16.00 hod. 
Na fotbalovém hřišti Libuš se uskutečnilo přátelské utkání vietnamského fotbalového týmu SAPA vs. 
Klub fotbalových internacionálu (bývalí reprezentanti České republiky ve fotbalu). Vietnamští fotbalisti 
s věkovým průměrem 18 let vyzkoušeli svoje síly s bývalými reprezentanty ČR s věkovým průměrem 
40 let. Zápas skončil 2:3 ve prospěch KFI. Akce se setkala s velkým zájmem a na žádost mladých 
hráčů se v roce 2011 uskuteční odvetné  přátelské utkání.  



 
Společná fotka vietnamského a českého týmu 

 
Slavnostní výkop provedl europoslanec Jan Zahradil 

 
REFUFEST  
Termín: 18. – 19. 6. 2010 
Po zkušební účasti na festivalu v roce 2009 se INFO-DRÁČEK aktivně zapojil a využil možnost 
prezentace svých aktivit. Hlavním pořadatelem akce je občanské sdružení BERKAT.  
 
Vietnamský večírek českých a vietnamských studentů 
Dne 17. 6. 2010 se uskutečnilo setkání českých a vietnamských studentů, hlavně z oslovených 
gymnázií Na Vítězné pláni, Budějovická a Písnická. Z ca. 300 účastníků byla 2/3 českých studentů. 
V kulturní části se prezentovala vietnamská kultura a tradice. Studenti si vyzkoušeli své znalostí o 
hlavních městech Prahy a Hanoje. Celý večer moderovala patronka sdružení Mai Anh Nguyen a 



student DAMU Adam Kraus. Na základě pozitivního ohlasu a na žádost hlavně ze strany českých 
studentů se tato akce bude pořádat pravidelně každý rok. V roce 2010 prezentovali mladí Vietnamci 
svoji kulturu, v roce 2011 budou prezentovat českou kulturu čeští studenti.  

 

 
Moderátoři Mai Anh Ngyuen a Adam Kraus s tanečnicemi Lotosový květ 

 

 
čeští studenti navštívili buddhistický chrám v Sapě 

 
 
Kulatý stůl Vietnam – problémy s jazykovou bariérou 
22. 6. 2010 uspořádalo zastoupení Evropské komise v Praze ve spolupráci našim sdružením  diskusi o 
jazykové bariéře vietnamské komunity v ČR. Místopředsedkyně sdružení Xuan Mai Thi Than byla 
členkou panelové diskuse. Akce se zúčastnili další neziskové organizace jako Klub Hanoi, Meta, dále 
paní Dr. Dluhošová z MV ČR, pan Klípa z Úřadu vlády pro lidská práva.  

Akce „VIP šatník pomáhá“  

Neziskové sdružení Den integrace ve spolupráci s nadačním fondem Veselý senior, Peppermint o.s., 
INFO-DRÁČEK o.s. a mnoha známými osobnostmi pořádalo charitativní akci „VIP šatník pomáhá“. 
Benefiční prodej se uskutečnil dne 16. září v době od 16.00 – 18.00 hodin v Podnikatelském centru, 
Jungmannova 3, Praha 1.Kabelky, svetry, trička a další součásti oblečení ze svého šatníku věnovaly 
např. Ivana Chýlková, Tereza Kostková, Andrea Kalivodová, Zlata Adamovská, Míša Dolinová, Naďa 
Urbánková. Ale ani mužská móda VIP osobností nepřišla zkrátka, zastoupily ji modely ze skříně např. 



Tomáše Hanáka, Aleše Cibulky, Jana Šťastného, Jakuba Železného, Jana Kalouska, jeden ze svých 
vyhlášených motýlků věnoval kníže Karel Schwarzenberg a právě o ten byl největší zájem. V dražbě, 
které se ujala, jako dražitelka Tereza Kostková se vyšplhal k částce 3.900,- Kč. Sama Tereza Kostková 
toužila po klobouku Vojty Kotka, ale nakonec ustoupila v dražbě jedenáctileté slečně, odnesla si tedy 
aspoň kravatu od kolegy Jana Šťastného. Přítomná Míša Dolinová zabojovala o první kravatu Jakuba 
Železného, se kterou se rozloučil tento týden a naposledy si ji uvázal při rozhovoru s premiérem 
Petrem Nečasem. Výtěžek akce byl věnován na podporu projektů pro seniory, opuštěné děti a 
menšiny. 

 

Míša Dolinová s kravatou Jakuba Železného 

 

Tereza Kostková s kloboukem Vojty Kotka 
 
DRAKIÁDA 
Po úspěšném prvním ročníku v říjnu 2009 se tento projekt  stal pravidelnou aktivitou sdružení. V roce 
2010 bylo naše sdružení osloveno Městskou částí Libuš a naše sdružení se stalo spoluorganizátorem 
Drakiády. Akce se konala 2. října 2010 pod heslem „Den pro zdraví a udržitelnou energii“. Ve stánku 
našeho sdružení měli děti s rodiči možnost si vyrobit svého vlastního létajícího draka a zúčastnit se 
soutěže o nejhezčího a nejlépe létajícího draka. Mezi ohodnocenými vlastně vyrobených létajících 
draků byly i dráčci vyrobené v dílně INFO-DRÁČEK.  Cílem této akce je  taky zapojení rodičů a jejich 
dětí  při výrobě draků a mít možnost aktivně strávit čas se svými dětmi.  
 



 
Rodiče se zapojili do stavby létajících dráčků 

 
Kulatý stůl Vietnam „Vietnamci v ČR a Češi ve Vietnamu“ 
Pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a poslance evropského 
parlamentu Jana Zahradila se dne 3. 10. 2010 konal kulatý stůl Vietnam s následnou oslavou 1000 let 
města Hanoi. V prvním bloku diskusního panelu zasedl i zástupce našeho sdružení. Akce se realizovala 
ve spolupráci s neziskovou organizací Development Worldwide v restauraci Little Hanoi v obchodním 
centru Sapa Praze Libuši. Europoslanec Jan Zahradil přislíbil v roce pořádání dalšího kulatého stolu s 
tematickým zaměřením na obchodní spolupráci ČR a Vietnam.  
 

 
Panelisté 1. bloku: paní Dr. Helena Dluhošová MV ČR, pan Cau, místopředseda Svazu Vietnamců v ČR, europoslanec Jan 

Zahradil, pan Michal Ševera SOCR, Zdenka Dubová, INFO-DRÁČEK 
 

MISS VIETNAM ČESKÉ REPUBLIKY 2010 
I přes některé nedostatky soutěže MISS VIETNAM v ČR 2009 se již první ročník setkal s velkým 
zájmem českých médií. Po vyhodnocení prvního ročníku se ujal pořádání soutěže MISS VIETNAM 
ČESKÉ REPUBLIKY 2010 Svaz Vietnamců v ČR a organizací pověřil společnost Viet Media, která je 
v současnosti největším vydavatelem týdeníků a časopisů pro Vietnamce žijící jak v České republice, 
tak i v celé Evropě a spoluorganizátoři neziskové organizace INFO-DRÁČEK a Development Worldwide.  
Finálovému večeru předcházela tisková konference s následným přátelským setkáním českých a 
vietnamských přátel pod záštitou europoslance pana Jana Zahradila a skupiny EKR. Na tiskové 



konferenci byly představené finalistky soutěže a ředitel soutěže pan Mgr. Tran Quang Hung spolu 
s tiskovou mluvčí Tran Tran My odpovídali na otázky novinářů.  
 
28. ledna 2011 v 19.30 byl zahájený finálový večer MISS VIETNAM ČESKÉ REPUBLIKY 2010 lvím 
tancem, symbolem vítání nového lunárního roku. Vietnamské žákyně předvedly tradiční tance, jako je 
například lotosový tanec. Po úvodních projevech velvyslance Vietnamské socialistické republiky pana 
Do Xuan Donga, Ph.D. a předsedy Svazu Vietnamců v ČR pana Ing. Hoang Dinh Thanga uvedli 
moderátoři večera slečna Bui Thuy Duong a pan Jakub Železný první disciplínu Ao Dai (vietnamský 
kroj) a soutěžící zatančily v krojích pod choreografií pana Nguyen Nhu Binh, zasloužilého umělce a 
předsedy uměleckého Výboru pro tanec města Hanoj. Následovaly promenády ve večerních šatech a 
v plavkách. Své nejsilnější disciplíny předvedly finalistky v soutěži Miss Talent - kromě tanečních 
vystoupení a zpěvu zahrnovala představení i divadelní scénku nebo ukázku bojového umění. Mezi 
jednotlivými soutěžemi vystoupili vietnamští a čeští umělci, např. String Ladies, skupina Freakshow. 
Na závěr finalistky odpovídaly v češtině a vietnamštině na otázky moderátorů. 
 
Porota, sestavená z významných českých a vietnamských osobností, určitě neměla lehké rozhodování, 
každá z finalistek byla svým způsobem zajímavá a okouzlující. V porotě zasedli: Jan Zahradil, 
europoslanec, Ing. Petr Novák, ředitel marketingu VZP, Ing. Viktor Krča, prezident soutěže MISS 
PRINCESS OF THE WORLD, Jan Kalousek, předseda Výboru pro zahraniční vztahy a cestovní ruch 
magistrátu hlavního města Prahy, Šárka Kuželová, vítězka ankety Žena regionu 2010, Nguyen Phung, 
profesor kaligrafie, Mgr. Mimi Ngyuen Hoang, módní návrhářka, Mai Anh Nguyen, MISS VIETNAM 
V ČR 2009, Dinh Thi Quynh Nga, MISS FOTO VIETNAM 2007, organizátorka MISS UNIVERSITY a 
Nguyen Nhu Binh, zasloužilý umělec, choreograf, předseda uměleckého Výboru pro tanec města 
Hanoj. Porotě předsedal ředitel soutěže Mgr. Tran Quang Hung, který je současně ředitelem 
společnosti Viet Media s.r.o. a majoritní společník VietSen TV s.r.o. 
 
Vítězky byly dekorované korunkami s barevnými diamanty, které zapůjčila společnost Alo Diamonds a 
která navíc pro ně věnovala briliantové šperky. 
 
Záštitu nad soutěží poskytly následující instituce: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního 
prostředí, Hospodářská komora ČR a Magistrát hlavního města Prahy.  
Generálním partnerem soutěže byla Všeobecná zdravotní pojišťovna, hlavními partnery soutěže byly 
společnosti České aerolinie, El Rancho, Alo Diamonds, partnery soutěže AAA Auto Praha, Saparia a.s., 
Vietnam Airlines, East Sea Travel and Air Services a další. 
 
MISS VIETNAM ČESKÉ REPUBLIKY 2010 Vu Thi Thuy Duong (číslo 012), studentka z Plzně, se stává 
taky patronkou Svazu Vietnamců v ČR a bude reprezentovat vietnamskou komunitu na akcích 
pořádaných svazem. 1. vicemiss MISS VIETNAM ČESKÉ REPUBLIKY 2010 se stala studentka z Prahy, 
Tran Thi Thuy Linh (číslo 008) a 2. vicemiss MISS VIETNAM ČESKÉ REPUBLIKY 2010 (číslo 013) 
studentka z Ostravy Cao Hoang Yen.  
 
V doprovodných kategoriích zvítězily: 
MISS AO DAI – dívka s číslem 008 – Tran Thi Thuy Linh 
MISS FASHION – dívka s číslem 012 – Vu Thi Thuy Duong 
MISS FOTO – dívka s číslem 007 – Nguyen Thi Thuy Duong 
MISS TALENT – dívka s číslem 013 – Cao Hoang Yen 
  
Kromě čestných hostů zastoupených v porotě nebo se přímo účastnících programu, poctil finálový 
večer svoji návštěvou ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, náměstek ministra zahraničních 
věcí pan Tomáš Dub, první náměstkyně ministerstva životního prostředí paní Rut Bízková, prezident 
Českých aerolinií Ing. Miroslav Dvořák, poslanec parlamentu ČR pan Petr Bendl a další významné 
osobnosti české společnosti a vietnamské komunity. 
 
Prezident soutěže MISS PRINCESS OF THE WORLD, pan Ing. Viktor Krča pozval všechny finalistky na 
akci MISS NA SNĚHU, která se koná 5. února 2011 v rekreačním středisku Monínec. Finalistky MISS 
VIETNAM ČESKÉ REPUBLIKY 2010 splňující kritéria se účastní soutěže MISS PRINCESS OF THE 
WORLD 2011, které se účastní finalistky 50-ti zemí světa. 
 



 
Vítězky MISS VIETNAM ČESKÉ REPUBLIKY 2010 

 

 

 
MISS VIETNAM V ČR 2009 Mai Anh Nguyen, patronka o.s. INFO-DRÁČEK 

 s ministrem zahraničních věcí panem Karlem Schwarzenbergem,  
pozadí Mgr. Tran Quang Hung, ředitel soutěže 
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Moderátoři finálového večera Bui Thuy Duong a Jakub Železný 

 
 
 
 
 
 
 



 
společné foto finalistek s organizačním týmem 

 
Poradenská činnost 
 
Dům Na Domovině 1 
INFO-DRÁČEK se aktivně podílel na řešení problémů občanského soužití domu Na Domovině 1, který 
byl od února terčem mediálních útoků vyvolaných zastupiteli MČ Libuš, hlavně předsedkyní Výboru pro 
multikulturní soužití paní Dr. Jedličkovou. Zahájili jsem aktivní spolupráci s Výborem majitelů bytových 
jednotek a na schůzkách s nájemníky domu formou besedy diskutovali a vysvětili základní pravidla a 
jejich dodržování v rámci občanského soužití. Hlavním problémem byla absence komunikace a 
jazyková bariéra vietnamských nájemníků. Důkazem zlepšených vztahů je i výzva ke hlasování 
obyvatelky domu Lenky Tranové, která se stala 1. vicemiss MISS VIETNAM ČESKÉ REPUBLIKY 2010 
 http://www.nadomovine1.cz/news/miss-vietnamu-v-ceska-republika-2010/ 
 
Pokuty za nepřihlášené TV a rozhlasové přijímače 
Celkem bylo řešeno 10 případů, kdy Vietnamci obdrželi pokutu ve výši Kč 10.185,- Kč. U 3 případů se 
sepsala žádost o splátkový kalendář, ostatní zaplatili pokutu v plné výši. 
 
Daňové nedoplatky, pokuty a penále za neplacení zdravotního pojištění 
Do problémů se často dostávají z důvodu neznalosti základních pravidel, zákonů a norem České 
republiky, v některých případech se dostávají do problémů i z důvodů nekvalitně poskytovaných služeb 
v oblasti účetnictví z řad vietnamské komunity. Nejvýraznějším případem byl případ v Chebu, kdy 
nesprávnými účetními operacemi se plátce dostal do situace, kdy mu byl finančním úřadem vyměřen 
vysoký daňový nedoplatek, následně vyměřeno penále a úroky. Velkým problémem je nepřebírání 
pošty následkem čeho byl podán příkaz k exekuci. Po jednání s finančním a exekutorským úřadem 
v Chebu byl sjednán splátkový kalendář. Obě státní instituce pozitivně hodnotilo účast sdružení na 
řešení uvedených problémů, kterých je v daném okresu cca 5.000 případů.  
Velkým problémem je absence pravidelných plateb, jako je sociální a zdravotní pojištění a s tím 
související penále apod. Ve většině případů byly případy vyřešené zaplacením vystavených výměrů, 
nebo sjednán splátkový kalendář. 
 
Trh práce 
Ve spolupráci s pracovními agenturami a právnickými osobami se povedlo zajistit pracovní místo pro 2 
osoby. 
 
Tlumočení 
Kromě běžných asistencí na úřadech, ve zdravotních zařízeních členy sdružení zajistili simultánní 
tlumočení na akci „Kulatý stůl Vietnam“ pořádané europoslancem Janem Zahradilem. Kromě aktivního 
tlumočení byly zajištěné překlady domovních řádů, dokumentů apod. 
 
 
 
 



Pomoc postiženým požárem v Brně 
Členy  sdružení s právním vzděláním  zajistili bezplatné právní poradenství postiženým požárem v Brně 
a poskytují veškeré informace v jejich těžké životní situaci, kdy přišli během požárů o svůj majetek a 
tím i o jejich každodenní živobytí.  
 
Ze získaných zkušeností a jejich vyhodnocení se připravil projekt „Workshopy českého jazyka“, cílem 
kterého je získat základní slovní zásobu pro běžnou komunikaci v různých situacích. Jednotlivé 
tematické bloky budou simulovat prostředí a následně budou probíhat praxe v reálném prostředí. 
Součástí každého bloku právní a sociální poradenství za účasti odborníků na dané téma.  
 
Mediální aktivity 
Sdružení dostalo prostor ve vietnamských týdenících vydávaných společností Viet Media. Formou 
příběhů poskytujeme základní informace o běžných životních situacích, nutnosti dodržování pravidel, 
zákonů a norem ČR s následnými důsledky při jejich nedodržování. Další příspěvky byly zveřejněné 
v časopisech občanských sdružení Romeo, Slovo 21, Člověk v tísní. INFO-DRÁČEK je umístěn taky na 
Facebooku.  
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=139713044530 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
HOSPODAŘENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ INFO-DRÁČEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponzorské dary a příspěvky 
 
 
Son Nguyen Thanh       Kč   5.000,- 
Šárka Kuželová        Kč  12.000,- 
Development Worldwide      Kč  14.000,- 
Lukáš Paufošima       Kč    5.000,- 
Saparia a.s.        Kč  20.000,- 
Anglo-americka vysoká škola      Kč    1.000,- 
VZP         Kč   32.000,- 
East Sea Travel        Kč   10.000,- 
EK Praha        Kč         50,- 
Celkem        Kč 99.050,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


