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Děkujeme všem, kteří se na činnosti Klubu Hanoi v roce 2014 podíleli:  

Zuzana Vodrážková, Tran Van Sang, Jirka Dohnal, Ondřej Slówik, Nguy Giang Linh, 

Van Anh Tranová, Nguyen Viet Cuong, Dana Haranzová, Pham Thuy Duong, Tran 

Dinh Khanh, Mirek Pech, Jano Ičo, Petr Šimeček, Petr Komers, Zuzana Bejó, 

Veronika Havelková, Lenka Müllerová, Dan Kolář, Tomáš Hájek, Nguyen Thi Minh 

Trang, Matouš Jíra, Huyen Tranová, Nguyen Bao Ngoc, Vu Minh Tuan, Nguyen Thi 

Bich, Helena Stöhrová, Elena Mešková, Věra Žeravová, Markéta Fišarová, Daniela 

Vodáčková, Dana Moree, Lída Holá, Majka Truong, Veronika Boxanová, Nguyen Viet 

Anh aj. 

 

Příjemné čtení o našich aktivitách v roce 2014 vám přejí: 
 
Jirka Kocourek, předseda 

Šárka Martínková|Šimečková, místopředsedkyně  

Ngo Quynh Nga, vedoucí informační kanceláře 

Zuzana Vodrážková, účetní 

 



 

 

Úvodní slovo 
Rok 2014 byl pro Klub Hanoi rokem vytváření důležitých výstupů pro interkulturní asistenty a 

tlumočníky a pokračováním ve vzdělávání vlastních řad. Byl také ve znamení „expanze“ na 

Moravu, kde jsme zahájili rozšiřování sítě interkulturních asistentů a přijali pozvání na aktivní 

účast v dalším mezinárodním festivalu, tentokrát až v Mikulově. Opět jsme navštívili Vietnam 

a začali se zabývat myšlenkou nové pracovní migrace do ČR. V rámci jednoho z projektů 

jsme rovněž dokončili budoucí fundraisingový plán KH a s ohledem na změny v 

české legislativě schválili nové stanovy, včetně nového názvu rozšířeného na oblast celé JV 

Asie. Restrukturalizovali jsme své činnosti tak, aby více odpovídaly společenské poptávce. 

Snad jsme tyto změny nepocítili jen my, ale také naše okolí.   

 

Webové stránky a facebook 

Internetové stránky www.klubhanoi.cz  jsou nejdéle běžícím projektem našeho sdružení. Na 

konci roku 2014 se mohly pochlubit 389 zveřejněnými články a ještě o mnoho více 

aktualitami a zprávami vztahujícími se k vietnamské kultuře či integraci Vietnamců u nás.  

Stránky jsme rovněž rozšířili o novou rubriku 

Prodej, kam jsme umístili užitečné publikace a 

dokumenty na téma vietnamština, vietnamská 

kultura a komunita v ČR. Publikace zde 

nabízíme za velmi příznivé ceny, navíc mnohé 

zájemci jinde neseženou. 

 V neposlední řadě jsme přidali spoustu 

informací a fotografií na facebook a získali 

nové fanoušky. Připojte se k nám i Vy!  

 
 
 

 

http://www.klubhanoi.cz/


 

Projekt OP LZZ – vzdělávání mladých 
Na konci června jsme ukončili tříletý projekt s názvem Podpora a zařazení vietnamských 

imigrantů na trh práce profesním vzděláváním. Projekt byl zaměřený na individuální 

vzdělávání v oblasti českého jazyka, zaměstnání a podnikání v naší zemi pro mladé 

Vietnamce/ky ve věku do 25 let. V jeho rámci se na kurzech češtiny vzdělávali v odborných 

výrazech, zvyšovali si kvalifikaci v oblasti (legislativy) podnikání a zaměstnání, čerpali 

individuální odborné poradenství, navštěvovali rekvalifikační kurzy a měli též přímou podporu 

v hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti. 

Jaké ovoce projekt přinesl? Celkem 45 účastníků složilo úspěšně závěrečnou zkoušku 

z české odborné terminologie a konverzace, po níž tito obdrželi certifikát. 13 účastníků 

získalo osvědčení o absolvování přednášek zvyšujících odbornou kvalifikaci a vydáno bylo 

rovněž na 18 osvědčení o rekvalifikaci (v oborech šití, kosmetika, kadeřnice, programování, 

účetnictví, management aj.). Nejobtížnější se ukázalo zprostředkování zaměstnání i zřízení 

ŽL, o něž nebyl mezi účastníky valný zájem. Přesto se nakonec podařilo 14 účastníkům 

zprostředkovat pracovní místo a 4 účastníci k tomu úspěšně zahájili živnostenské podnikání. 

Realizace tohoto projektu nás nicméně přivedla k hlubšímu zamyšlení se nad tím, proč je 

motivace vietnamských migrantů k zapojení na trh práce v ČR tak nízká. Jedním z výrazných 

faktorů je fakt, že profesionalita není ve Vietnamu příliš rozšířenou hodnotou, zároveň ČR je 

vyloženě přeadministrovaná a Zákoník práce příliš svazující. Domníváme se, že české úřady 

by měly začít pracovat na tom, aby se více věnovalo obsahu než formě probíhajících aktivit. 

 

Projekt s názvem "Podpora a zařazení vietnamských imigrantů na trh práce profesním vzděláváním" 
č. CZ.1.04/3.3.05/75.00005 byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  
 

 

 

Interkulturní asistenti 

Nové materiály 

Klub Hanoi vytvořil celou řadu nových materiálů, které jsou použitelné jak pro interkulturní 

asistenty, tak pro tlumočníky, vzdělávací instituce, zaměstnance i podnikatele (všechny jsou 

umístěné volně ke stažení v Odkazech na www.klubhanoi.cz). Jedná se zejména o následující 

výstupy: 

 



 

 česko-vietnamský slovník odborné terminologie z oblastí rekvalifikačních 

kurzů: šití, kosmetika, vizážistika, technika, podnikání, management, 

programování, účetnictví, tvorba webových stránek, názvosloví profesí; nechybí 

ani slovní zásoba integračního minima. (viz projekt OP LZZ vzdělávání mladých 

výše) 

 česko-vietnamské sborníky užitečných témat pro podnikatele a 

zaměstnance (viz tamtéž) 

 studijní materiály pro interkulturní asistenty (projekt financovaný z OP PA, viz 

pražští interkulturní asistenti níže) 

 

Předseda KH Jirka Kocourek se podílel i na vytvoření dalších vzdělávacích materiálů pro 

interkulturní pracovníky a sociální tlumočníky: 

 

 publikace pro interkulturní pracovníky s názvem Formování profese interkulturní 

pracovník/pracovnice: Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR (Inbáze) 

 sborník přednášek prvního 250 hodinového akreditovaného kurzu pro 

interkulturní pracovníky (Inbáze) 

 česko-vietnamský slovník integračních pojmů s názvem Slovník pro interkulturní 

práci (Inbáze) 

 slovník pro tlumočníky integračních kurzů s názvem Vítejte v ČR (Slovo 21, MV ČR) 

 brožura o komunitním tlumočení vydána Jednotou tlumočníků a překladatelů 

 

Tímto se bez nadsázky podařilo pokrýt většinu interkulturního obsahu vzdělávání našich 

akreditovaných kurzů pro interkulturní asistenty. Doufáme, že materiály jejich uživatelé ocení 

a budou hojně využívány. 

 

 

Síť interkulturních asistentů v ČR 
 

Zatímco v Praze se naši česko-vietnamští asistenti zapojují do aktivit Klubu Hanoi poměrně 

standardně, v dalších krajích je situace odlišná. V Ústí nad Labem a Chomutově se asistenti 

podobně jako v Praze integrovali i do činností souvisejících se státními úřady, lektorováním a 

tlumočením a působí pod záštitou Poradny pro integraci. V Karlovarském kraji se však naši 



 

vyškolení asistenti ukázali ještě příliš mladí na to, aby mohli nést zodpovědnost za fungování 

poraden (řada jich navíc změnila lokaci v závislosti na studiu VŠ). V karlovarském regionu se 

nicméně budeme i nadále snažit založit spřátelený subjekt, který by se řídil profesionálními 

profesními principy interkulturního pracovníka.  

Nově jsme pak v minulém roce zahájili projekt s cílem vyškolit česko-vietnamské interkulturní 

asistenty v Jihomoravském kraji. V Brně se do projektu přihlásilo 25 posluchačů. Pracujeme 

navíc i s velmi aktivními lidmi z ostravského regionu, kteří nás příjemně naplňují optimismem. 

Počítáme s tím, že v dalším roce zaměstnáme více než 10 asistentů právě v tomto novém 

regionu. 

 

Projekt s názvem "Vznik širší sítě česko-

vietnamských asistentů", reg. č. 

CZ.2.17/2.1.00/35135, byl spolufinancován 

Evropským sociálním fondem v rámci Operačního 

programu Praha –Adaptabilita. 

 
 
 
 
 

Evropský sociální fond 
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti 

 
Projekt s názvem "Vznik širší sítě česko-

vietnamských asistentů v Karlovarském kraji", reg. 
č. CZ.1.04/3.3.05/96.00060 byl - a projekt s názvem 
"Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v 

Jihomoravském kraji", reg. č. 
CZ.1.04/3.3.05/D6.00355 je financován z Evropského 

sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního 

rozpočtu ČR. 

 



 

Projekt OP PA - Klub Hanoi sobě  
 

Další vlastní vzdělávání akreditovaných asistentů 
 

Také v uplynulém roce jsme pokračovali ve vzdělávání vlastních členů, spolupracovníků a 

dobrovolníků. Všichni zúčastnění složili absolventské zkoušky, sestavili jsme rovněž 

fundraisingový plán KH do budoucna. Na tento projekt krásně naváže další, financovaný 

prostřednictvím OP PA v příštím roce, v němž se budou dále vzdělávat Ti, kteří obdrželi 

osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu od Klubu Hanoi nebo od jiných organizací 

s podobným zaměřením (META, Inbáze). Někteří z nás absolvovali exklusivní akreditovaný 

kurz mediace, který byl doplněn o součást tlumočení mediace pod vedením Asociace 

mediátorů České republiky. Rádi bychom se od interkulturní asistence a komunitního 

tlumočení přesunuli do oblasti interkulturních mediačních a vyjednávacích týmů. Tak bychom 

navýšili náš potenciál při mediaci přímo a zejména při řešení složitějších komunitních sporů. 

Máme se tedy na co těšit i v dalším roce. 

 

Celkem byla zúčastněným v uplynulém roce udělena následující osvědčení: 

 

 z rekvalifikačního kurzu Lektor dalšího vzdělávání od ACZ, vzdělávacího centra  

 z absolvování výcviku Řešení konfliktu technikou mediace od Asociace mediátorů 

České republiky  

 z cyklu akreditovaných školení v oblasti sociální problematiky od občanského 

sdružení Proutek  

 z rekvalifikačního kurzu Metoda zážitkové pedagogiky od organizace Prázdninová 

škola Lipnice 

 z akreditovaného kurzu Profesionální fundraiser od Českého centra fundraisingu. 

 

Pokud jde o fundraising, rozhodli jsme se činnost Klubu Hanoi dotovat částečně z vlastních 

prostředků a zejména z dalších podnikatelských aktivit. Rozhodli jsme se také více oslovovat 

příslušníky vietnamské komunity za účelem sponzoringu. Uvidíme, zda se nám příští rok 

podaří část výdajů zaopatřit tímto způsobem. Držte nám palce! 

 

 

Projekt s názvem "Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského 
sdružení Klubu Hanoi" , reg. č. CZ.2.17/2.1.00/36120, je spolufinancován Evropským sociálním 

fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. 

 

 

 

 

 

 
 

Evropský sociální fond 

Praha a EU – Investujeme do vaší 

   



 

KH a festivaly 

Barevná devítka, Refufest, Parukářka  
 
Také v roce 2014 jsme nechyběli na 3 nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších 

etnofestivalech v Praze. Malování na nóny z dílny nápadů našeho Sanga se stalo již hitem 

Barevné devítky – ačkoli nyní byl Sang nóny i barvičkami zásoben vskutku vydatně (po 

zkušenostech z minulého roku), přesto byla poptávka pořád větší. Na pódiu tohoto 

vysočanského festivalu tentokrát vystupovaly vietnamské dívky z Karlových Varů. Také 

Refufest účastí nezklamal (ostatně jako vždy) a rovněž z festivalu Poznejme se, sousedé 

na Praze 3 máme stále větší radost, neboť jeho organizace se s přibývajícími zkušenostmi 

pořád vylepšuje a návštěvníků přibývá.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Mikulov 

Nově jsme se starým tranzitem (jiní vlakem) dokodrcali i do Mikulova, kam jsme byli pozváni 

s představením vietnamské kultury a kuchyně na mezinárodní Festival Národů Podyjí. 

Kodrcání ale stálo za to, neboť jsme strávili kouzelný letní den ve znamení hudby a zábavy, 

koupání v lomu a večerních návštěv místních sklípků. To vše bylo umocněno 

archeologickým objevem na pražském Vyšehradě, který nás utvrdil v tom, že obě místa 

nemají k sobě zas až tak daleko; o čemž jsme se všemocně přesvědčovali i při zpátečním 

kodrcání do Prahy ;-) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KH a poradenská činnost 
Bezplatné poradenství Klubu Hanoi pro vietnamské klienty v naší kanceláři na pražské Sapě, 

včetně e-mailového i telefonického poradenství pokračovalo také díky realizovaným 

projektům, v nichž jsme mohli zaměstnat (nejen) nově vyškolené interkulturní asistenty. Naši 

členové a kolegové se rovněž účastnili různých integračních platforem NNO či seminářů pro 

instituce, kde představovali vietnamskou kulturu a komunitu v ČR. Nadále nás oslovují 



 

s nejrůznějšími dotazy či prosbou o spolupráci rozličné instituce, média (v tomto roce MF 

Dnes, Květy aj.), školy, studenti, neziskové organizace, firmy i veřejnost. 

 

KH a přednášky na školách 

Také tento rok jsme nezaháleli v představování Vietnamu a vietnamské kultury těm 

nejmenším, zejména na základních školách. Zasloužily se o to hlavně Nga s Danuškou, 

které jsou dnes na tomto poli už naprosté profesionálky a jejich bohaté zkušenosti jim 

umožňují zaujmout i otrlé puberťáky. V uplynulém roce navštívily kromě mnoha pražských 

škol (např. ZŠ Kutnohorská, ŽŠ Plamínková, ZŠ Campanus, ZŠ Bratří Venclíků aj.) také 

Mníšek pod Brdy. V některých školách měli zájem o seminář také pedagogové sami pro 

sebe (na přání byla pro ně uskutečněna i komentovaná prohlídka Sapy).  

 

KH a status 

národnostní menšiny 

pro Vietnamce v ČR 
Klub Hanoi navázal užší spolupráci se sdružením Van 

Lang, jejíž předseda zastupuje vietnamskou komunitu 

v Radě vlády pro národnostní menšiny ČR. Setkali 

jsme se již dříve na řadě akcí a spolupráci bychom 

rádi do budoucna prohloubili.  

Tímto přejeme Van Langu hodně štěstí v jeho 

průkopnickém postavení!   

Nově se nám pak také podařilo zprostředkovat 

spolupráci mezi magistrátem města Brna a 

společností Aviette, jejíž zástupci nyní působí na 

tamním Výboru pro národnostní menšiny. 

 

KH a oslava výročí Klubu Hanoi v 

Hanoji  
 

Zní to skoro neuvěřitelně, ale naplnili jsme jeden z bodů, resp. přání vyřčené na poslední 

Valné hromadě členů KH, a sice: oslavili jsme výročí 10 let Klubu Hanoi v místě jeho 

založení – v Hanoji. Jirka Dohnal zařídil i nemyslitelné a ve své české restauraci v Hanoji nás 



 

nakonec přivítal pan Dung alias Honza, dlouholetý admirál na moři česko-vietnamských 

vztahů. Záhy nám představil svou knihu českých receptů ve vietnamštině, přeloženou sbírku 

českých básní do vietnamštiny (pro zájemce u nás v knihovně: Do Ngoc Viet Dung, Tuyen 

tap tho Sec va Slovakia – Výběr české a slovenské poezie) a rovněž dva romány o migrační 

vlně do ČR před listopadem 1989. Už se moc těšíme na jejich překlad do češtiny!.  

 

 

 

 

 

 
Do Hanoje nicméně nemohl přijet slavit každý, proto jsme se rozhodli oslavit výročí ještě 

jednou v Praze, a to následující rok. Již nyní pracujeme na shrnutí všech aktivit Klubu Hanoi 

v této dekádě, a nehodláme být v její oslavě nikterak skromní co do programu ani dalšího, 

takže se již můžete začít těšit!  

 

 

Slovo k dalšímu vývoji 
V příštím roce plánujeme dokončení prací na nových učebních materiálech češtiny pro 

začátečníky a na osvětových kazuistikách ze života v rámci integrace. Přáli bychom si, aby 

naše materiály ještě efektivněji oslovily skupiny lidí, pro které je čeština a integrace velkou 

překážkou. Budeme se dále věnovat vzdělávání vlastních členů, rádi bychom se zabývali 

myšlenkou mediačních výjezdních týmů. Pokusíme se o zahájení procesu samofinancování 

rozvojového vzdělávání ve Vietnamu. Chceme vyjít vstříc užší spolupráci se sdružením Van 

Lang, Vietinfo, oborem vietnamistiky v Praze a výhledově snad i v Olomouci, kde se o 

zahájení výuky činí zejména náš člen a kolega Ondra Slówik. Na podzim následujícího roku 

by měla proběhnout oslava výročí 10 let působení Klubu Hanoi. Přemýšlíme o vietnamské 

identitě a proměnách identity na celém světě, potažmo i v České republice. Změnili jsme 

název – od příštího roku budeme South East Asia – liaison, z. s. Čeká nás výuka thajštiny a 

čínštiny. Nadále budeme pokračovat ve školení česko-vietnamských interkulturních asistentů 

a realizovat poradenství pro klienty v nouzi zdarma. Přeji nám, všem zúčastněným i všem 

dalším hodně štěstí v novém Roce kozy 2015. 

 



 

Lidé v Klubu Hanoi 

Jirka Kocourek – předseda 

Šárka Martínková|Šimečková – místopředsedkyně a jednatelka 

Ngo Quynh Nga – členka VR a vedoucí informační kanceláře 

 

Složení Výkonné rady 

Jirka Kocourek (stálý člen), Šárka Šimečková (volená členka),  

Eva Laurinová (stálá členka), Jirka Dohnal (volený člen),  

Mirek Pech (stálý člen), Petr Komers (stálý člen), 

Jano Ičo (stálý člen), Ngo Thi Quynh Nga (volená členka) 

a Tran Van Sang (volený člen) 

 

Složení Kontrolní komise 

Nguyen Viet Cuong – vedoucí kontrolní komise 

Van Anh Tranová – členka kontrolní komise 

Ondra Slówik – člen kontrolní komise  

 

 
Odkazy 
 
www.klubhanoi.cz    Email: klubhanoi@klubhanoi.cz 
 
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Klub-Hanoi/111906415489728 

 
 

 
Kontakty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanské sdružení 

KLUB HANOI 

IČO  26650525 

 

Sídlo a poštovní 
adresa: 

Na Sídlišti III 411 

252 43 Průhonice  

 

 

Bankovní spojení 

Číslo účtu: 

Česká spořitelna 

2105343359/0800 

IBAN CZ41 
08000000002105343359 

 

 

Adresa kanceláře: 

Libušská 319/126 

Praha 4 - Písnice 

 

http://www.klubhanoi.cz/
mailto:klubhanoi@klubhanoi.cz
https://www.facebook.com/pages/Klub-Hanoi/111906415489728


 

Účetní uzávěrka za rok 2014 

 Výsledovka za období 01.01.2014 – 31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výsledovka za období 01.01.2014 – 31.12.2014 

 

 

 
Rozvaha za období 01.01.2014 – 31.12.2014 

 

 



 

 Rozvaha za období 01.01.2014 – 31.12.2014 

 

 
 Výkaz zisků a ztráty za období 01.01.2014 – 31.12.2014 

 

 

 



 

 

Výkaz zisků a ztráty za období 01.01.2014 – 31.12.2014 

 

 


