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Děkujeme všem, kteří se na činnosti SEA-l v roce 2016 podíleli: Van Anh Tranová, Jirka Dohnal, Ondra Slówik, 
Jan Komárek, Hamy Nguyenová, Zuzana Bejó, Bedřiška Tuháčková, Nguy Giang Linh, Nguyen Viet Cuong, Dana 
Haranzová, Pham Thuy Duong, Thuy Linh Mai, Petr Šimeček, Petr Komers, Jirka Koníř, Daniela Vodáčková, Dana 
Moree, Lída Holá, MUDr. Hana Taxová, Nguyen Viet Anh, Nguyen Ngoc Tho, Volonté Czech, MŠ K Lukám, MČ 
Praha – Libuš, Info-Dráček, Tran Hoang Long, Bohumír Kubík, Karel Kučera, Hanka Phamová, Tu Phamová. 
 
Příjemné čtení o našich aktivitách v roce 2016 vám přejí:  
 
Jirka Kocourek, předseda 
Šárka Martínková/Šimečková, místopředsedkyně 
Ngo Quynh Nga, vedoucí informační kanceláře 
Zuzana Vodrážková, účetní 

 
 
Úvodní slovo  
 
Rok 2016 se nesl v duchu příprav. Zpočátku jsme ještě nějaký čas žili z milých vzpomínek na oslavu našeho 
loňského výročí.  Zahájili jsme ale i dva větší projekty a jeden připravili. První se týká integrační výuky ve 
věznici v Kynšperku nad Ohří a druhý kompletní profesionální podpory našeho týmu. Do třetice jsme 
zažádali o projekt rodinného komunitního centra. Nadále jsme pořádali kurzy češtiny a vzdělávali mladé lidi 
s dvojím kulturním zázemím v oblasti interkulturní práce.  
 
Přestože již existujeme více než 14 let, naši činnost stále inspirují podněty k inovacím. Intenzivně pracujeme 
na našem rozvoji, zejména na jazykovém vzdělávání, změnách strategie a marketingu naší organizace, nové 
prezentaci na webových stránkách a Facebooku, i soběstačnosti, pokud jde o finanční stránku. Všechno 
chce svůj čas, a tak většina práce bude viditelná až v nadcházejícím roce. Přesto zde rádi shrneme průběh 
uplynulého roku, abychom se v tom příštím mohli pochlubit zaslouženými pokroky. 

 
 
 



 
Webové stránky a Facebook 
 
Na konci roku 2016 se naše internetové stránky www.klubhanoi.cz mohly pochlubit 470 zveřejněnými 
články a bezpočtem aktualit a zpráv vztahujících se k vietnamské kultuře či integraci Vietnamců u nás. 
Namátkou z článků – rozloučili jsme se zesnulým Ivo Vasiljevem, nestorem české vietnamistiky, kterého 
jsme si nesmírně vážili jako odborníka i jako člověka, vyzpovídali mistra ČR a Evropy v silovém trojboji 
Nguyen Manh Phuca, recenzovali vydané publikace s vietnamskou tématikou aj.  
Na Facebooku jsme rozšířili fotogalerii a sdíleli množství zajímavostí a událostí s vietnamskou tématikou 
podobně jako na našem webu. 
 
 

Realizované projekty 
 
Věznice v Kynšperku 
Projekt Integrační vzdělávání vietnamských odsouzených ve Věznici Kynšperk, č. OPZ/2.1/022/0000865, je 
svým způsobem výjimečný, neboť jsme k jeho realizaci byli přímo osloveni, a to hned ze dvou stran, 
samotnou věznicí počínaje. Zahájili jsme jej jako ve škole – 1. září. Jeho předmětem je realizace 
integračně-resocializačního programu pro cílovou skupinu odsouzených a mentoring pro skupinu již 
existujících či nově vzniklých akreditovaných interkulturních česko-vietnamských asistentů.  
Obsahem projektu je souběžné vzdělávání vietnamských odsouzených v češtině. Zpočátku byla výuka 
organizována do dvou kurzů češtiny a jednoho integračního, poté do tří kurzů češtinářských a jednoho 
integračního. K výuce využíváme nejnovější nástroje: nové učební materiály a videa, které SEA-l nebo 
jeho členové připravili a vyrobili. Kurzy českého jazyka probíhají dvakrát týdně. Další součástí projektu je 
monitoring potřeb v oblasti integračně-sociálních záležitostí od pracovníků věznice a posluchačů kurzů. 
Jednou týdně probíhá integračně-socializační vzdělávání ve vybraných oblastech: vězeňský řád, historie 
ČR, kultura, tradice a svátky, hudba, ekonomie, právo, vybraná řemesla apod. 
Využíváme konzultačního a tlumočnického potenciálu naší organizace. Snažíme se, aby projekt fungoval 
jako kontrolní kanál podporující efektivní komunikaci  mezi zaměstnanci věznice a odsouzenými. Jsme 
přítomni na vybraných úředních jednáních jako tlumočníci, konzultujeme překlad dokumentů pro klienty 
(dotazníky apod.), zprostředkováváme konzultace na téma práva a podnikání, o které projeví účastníci 
zájem.  
Snažíme se rovněž zmonitorovat funkční impulsy, které by umožňovaly určitý resocializační posun naší 
cílové skupiny. V tomto procesu jsme ale teprve na počátku. 
Ve zmíněných činnostech jsou mentoringem podporováni zájemci z řad již existujících interkulturních 
asistentů, tlumočníků a lektorů češtiny. 

 
Pro vlastní řady 
SEA-l patří v ČR mezi nejvíce exponovaná informační centra o Vietnamu a vietnamské kultuře. Velký záběr 
činností, ale i ambice prezentace naší práce v evropském měřítku nás postrčily k proměně a inovaci našich 
webových stránek i prezentaci našeho spolku jako takové. 1. září 2016 jsme zahájili další nový projekt s 
názvem SEA-l – vstup do Evropy a moderních technologií, č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001874, jehož 
předmětem je rozvoj kmenových aktivit SEA-l a zajištění další budoucnosti pro celý spolek a jeho aktivní 
členy. Tento projekt navazuje na projekt realizovaný v roce 2015 (Profesionalizace odborného 
interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi, CZ.2.17/2.1.00/36120), v 
jehož rámci jsme si definovali nové cíle do budoucna. Nový projekt nám je napomáhá plnit; patří sem 
především soběstačnost spolku a vstup do Evropy pomocí modernizace komunikačních a marketingových 
nástrojů, rozšíření osobnostního a profesionálního týmu, komplexního rozvoje jazykových kompetencí 
apod. Jak se projekt promítne do našich činností, přečtete si níže… 
 
 

Naše činnosti a jejich rozvoj 
 
Zájem o naše služby je takový, že se naše původní struktura stala neudržitelnou. Nachází se v ní mnoho 
oblastí a témat, která brání přehledné komunikaci navenek. Proto jsme se rozhodli kompletně inovovat 
strategii komunikace s okolím. Naše webové stránky budou mít novou strukturu a výtvarnou podobu, 

http://www.klubhanoi.cz/


rozcestník pro konkrétní cílové skupiny, a budou české, vietnamské i anglické, kde bude třeba. 

K novému názvu chystáme i nové logo. Zkráceně nám můžete říkat SEA-l [síííl] (nikoli [sýýýr] ;-)) Projekt 
tuto naši činnost podpoří, vznikne jak osvětová, tak odborná část webu, část zaměřená na cílové 
skupiny integrace, rozvojovou spolupráci, kulturu apod. 

 
Spolupráce v evropském měřítku 
Za dobu své existence jsme rozvinuli mnoho metodik, které jsou v  České republice buď přejímány, nebo 
inspirují další subjekty v dalších projektech a činnostech. Rádi bychom poměřili své síly v evropském 
kontextu a získali nové zkušenosti a případně partnery pro další rozvoj a spolupráci. Pojedeme tedy do 
Anglie, Holandska, a naopak odtud přivítáme hosty v ČR. Provedeme analýzu metodik integrace. 
Poštěstilo se nám účastnit se také jednoho mezinárodního multikulturního projektu, který může 
napomoci naší cestě do Evropy. Moc se těšíme na další spolupráci. 

 
Brána jazyků 
Jazyky nám otevírají bránu do světa jiného chápání, odlišných úhlů pohledu. Rádi bychom díky projektu 
absolvovali cestu do „říše divů“ dalších světů. Vybrali jsme si svět čínský, thajský, khmerský, možná i 
literární vietnamský a arabský. Tímto bychom rovněž rádi vzdali úctu právě zesnulému panu profesorovi 
Vasiljevovi. 

 
Strategie, marketing, komunikace 
Musíme si znovu restrukturalizovat a přeříkat naše cíle a postupy a rozdělit si nově odpovědnost. 
K tomu nám bude napomáhat výborná facilitátorka z  organizace Konsens PaeDr. Jitka Jilemická, naše 
dlouholetá spolupracovnice. Zaměříme se na komunikační strategii, oblasti dalšího rozvoje, práci se 
sponzory, nový portál služeb a komunikaci specializovanou na různé cílové skupiny. 
 

Směrem k odborníkům a dalším cílovým skupinám 
Vzhledem ke stálé absenci spolehlivých a zajímavých informací o světě JV Asie jsme se rozhodli část 
webu specializovat na recenzované články odborné úrovně. Naše integrační produkty musíme podpořit 
jazykově, aby byly lépe dostupné cílové skupině. Kulturní akce musíme efektivněji zveřejňovat. To vše 
pro rychlejší a snadnější komunikaci. 

 
Služby - udržitelnost 
Zvláštní část bude věnována službám, které můžeme poskytovat na nejvyšší úrovni.  

 
Vzdělání týmu 
Členové našeho týmu budou mít šanci získat velmi dobré vzdělávání v oblasti marketingu a PR. 
Pokusíme si vytvořit pevnější základnu pro horší časy : -)  
V současné době probíhá již práce na novém webu, probíhají první strategická jednání, učíme se čínsky, 
připravujeme stáže a hledáme kurzy marketingu. 
Těšíme se na další spolupráci i v dalším roce. 
 

Integrační a češtinářská videa 
 
I v tomto roce jsme vyrobili další videa s výukou češtiny. Videa jsou opravdu úspěšná, učí se dle nich lidé 
v ČR, ve Vietnamu i v jiných částech světa.   
Ve spolupráci s paní ředitelkou mateřské školky K Lukám a MUDr. Hanou Taxovou jsme sestavili velmi 
užitečná videa pro rodiče na následující témata: dítě a školka, dítě a teplota a připravenost dětí na vstup na 
ZŠ. V příštím roce plánujeme v natáčení podobných videí pokračovat.  
 

Výuka češtiny 
 
Češtinu jsme dále učili jednak v rámci našeho projektu, jednak ve spolupráci s MČ Praha-Libuš; oba kurzy 
byly bezplatné. Na městské části trvala výuka 6 měsíců a zacvičili se během ní dva naši noví lektoři: Petr 
Šimeček a Jirka Koníř. Doufáme, že nám spolupráce vydrží! :-) 
 



 
 
 

Spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání 
 
Na základě naší účasti na setkání neziskových organizací, NUV a MV CŘ jsme navázali spolupráci s Národním 
ústavem pro vzdělávání, který připravuje v ČR zkoušky pro cizince na úrovni A1 a B1. Připomínkovali jsme 
výuková videa, instruktážní video, testovali jsme testy, psali recenzi na publikaci o zkoušce A1 apod. V rámci 
spolupráce plánujeme vytvořit určitý metodický materiál jako podporu pro zvládání zkoušky A1. 
 
 

Divadlo utlačovaných a představení KONZERVY 
 

Představení Konzervy mělo jednoznačný úspěch. Po premiéře na sklonku roku 2015 jsme jej odehráli ještě 
10. 2. 2016 v Doxu a 24. 2. 2016 opět v Rock Café. V Rock Café tentokrát navíc ve společnosti česko-
vietnamské divadelní skupiny Animovaný sen.  

 

 

http://www.dox.cz/cs/doprovodne-akce/konzervy-divadlo-utlacovanych
http://www.rockcafe.cz/program/divadlo-utlacovanych/


Jak se nedat? To bylo hlavní otázkou komponovaného večera. Příběhy vyprávěly o naplněných i 
nenaplněných snech, generačním konfliktu i kulturních rozdílech. Večer měl opět specifický průběh. Diváci 
nejprve představení zhlédli, poté proběhne diskuze o nastolených tématech. Na jejím základě mohli diváci 
změnit děj, a tedy i osud hlavních hrdinů. V divadle utlačovaných se tedy nejedná o divadlo jako takové, ale 
spíše o dílnu, kde se můžeme společně zamyslet nad tím, jak změnit konkrétní situace a tím trochu i celý 
náš svět.  

A v Rock Café jsme měli i derniéru našeho představení! Selfie herců před ní vidíte níže 😉  
 

 
 
 
Výstavy 

Národnostní menšiny Vietnamu v Praze 11 

V únoru jsme na radnici ÚMČ Prahy 11 „oprášili“ výstavu fotografií národnostních menšin z horských oblastí 
severního Vietnamu. Autoři výstavy Eva Laurinová a Miroslav Pech pobývali dlouhodobě ve Vietnamu 
v rozmezí let 2000-2005, Eva Laurinová (dříve Pechová) je vietnamistka a také někdejší dlouhodobá 
předsedkyně našeho sdružení (tehdy Klub Hanoi).  
Snímky nafocené v provinciích Lai Chau, Hoa Binh, Son La, Lao Cai a Cao Bang se soustředily hlavně na 
národnosti Hmong, Thai, Tay, Lo Lo, San Chi a Dao, které se navzájem liší způsobem života, jazykem, 
náboženstvím i oblečením. Momentky by měly divákům přinést základní představu o každodenním 
rodinném i pracovním životě menšin, jejich kultech a náboženstvích, o tom, jak tráví volný čas a jak se jejich 
život v současnosti mění. Autorem komentářů k fotografiím je vietnamista a náš člen Petr Komers 



Národnostní menšiny Vietnamu v Karlových Varech 

V červnu 2016 putovala výstava na přání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Karlovarského 
kraje i do Karlových Varů. 1. 6. 2016 se konala slavnostní vernisáž, viz. foto níže. Výstava byla k vidění ve 
vestibulu Krajského úřadu na budově A, Závodní 353/88 v Karlových Varech až do 1. 7. 2016. 
 

 
 

Národnostní menšiny Vietnamu v Jindřichově Hradci 

A do třetice se „oprášená výstava“ podívala ještě v říjnu do Jindřichova Hradce, kde rozšířila výstavu 
tradičního vietnamského textilu. 15. 10. 2016 proběhla velkolepá vernisáž  společně s tematickou 
přednáškou Petra Komerse. 
 

 
 



Festivaly 
 
Barevná devítka 
Poslední sobotu v srpnu jste nás mohli najít opět na multikulturním festivalu Barevná devítka v parku 
Podviní na Praze 9. Kromě tradičních vietnamských suvenýrů jsme nabízeli sladké koblížky bánh rán, 
smažené jarní závitky a až 5 druhů čerstvých letních závitků, k osvěžení vietnamský ledový čaj a kávu, 
ovocné freshe a smoothies (sinh tố) a nově také cukrovou třtinu - samotnou nebo jako šťávu (nước mía). 
Pro děti nechybělo oblíbené malování na vietnamské kloboučky. 
 

 
 

Asie vzdálená a blízká  
Na Náměstí Jiřího z Poděbrad jsme nebyli poprvé, v loňském roce jsme se účastnili festivalu Zažij Vietnam 
na Jiřáku. Tentokrát tu zahájil svůj první ročník  projekt Asie vzdálená a blízká, který proběhl ve spolupráci s 
Městskou částí Praha 3 a spolku Infodráček. V roce 2016 se na náměstí představil Vietnam a Indonésie. 
 

 



 
Dny Prahy 11 
Jižní Město slavilo 40. narozeniny několik dní, konkrétně 14. - 18. září 2016 v parku u Chodovské tvrze. 
Součástí rozmanitého programu byla i prezentace menšinových kultur žijících na Praze 11.  SEA-l představil 
tu vietnamskou, a to se vší parádou. Na pódiu předvedla děvčata z Karlových Varů módní přehlídku 
vietnamského kroje áo dài a zatančila tradiční vietnamský tanec s vějíři, nechyběla tradiční lidová 
vietnamská píseň. Romantiku vystřídal K-pop, čili dívčí taneční skupina O.M.G. A nebyla by to pořádná 
oslava bez Lvího tance. Lví tanec je součástí vietnamské kultury po staletí, doprovází významné události. 
Lev je symbolem síly, moudrosti a štěstí a jeho úkolem je odehnat zlé síly a přitáhnout radost, dlouhověkost 
a úspěch. Pod pódiem návštěvníci debužírovali vietnamské pochoutky a již „tradičně“ malovali na 
vietnamské klobouky, ježto se tento „workshop“ stal nesmírně oblíbeným napříč festivaly. 

 

 
 
 

 
Slovo k dalšímu vývoji 
 
Určitě se připravujeme se na navýšení řešení kauz v rodinách a v sousedství. Připravujeme se rovněž na 
školení odborníků pracujících v sociální sféře, kteří mají moc diagnostikovat a intervenovat do situace 
rodiny. Praxe totiž ukazuje, že jejich intervence jsou zatížené velkou měrou neznalosti situace cizinců v ČR, 
takže v těchto případech odborné metody často selhávají. Doufáme, že nám vyjde projekt mateřského 
centra, který jsme vypracovali ve spolupráci s MČ Praha Libuš a MŠ K Lukám. Jen je třeba trochu 
zapracovat na zájmu širšího počtu vietnamských maminek. Budeme určitě rozvíjet i aktivity divadla 
utlačovaných (divadla FORUM). A těšíme se, že se podaří realizovat novou image našeho spolku s novým 

logem a webovými stránkami.  Přejeme Vám hodně štěstí do nového roku 2016! 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Účetní uzávěrka 
 

Rozvaha 

 



  

 

 



 

 

 



Výsledovka 

 

 

 

 



Výkaz zisku a ztráty 

 


