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OSLAVA DVACETI LET ČESKO-VIETNAMSKÉ 
SPOLEČNOSTI 

Sobotu 9. prosince se konala v Praze 21. valná hromada  
celostátní Česko-vietnamské společnosti (ČVS) spojená  
s oslavou 20ti let svých aktivit pro integraci Vietnamců žijících 
u nás i pro zlepšování hospodářské spolupráce České  
republiky s Vietnamem. Přítomnost velvyslance VSR v ČR 
Ho Minh Tuana, obchodního rady velvyslanectví VSR v Praze 
Tran Hiep Thuonga, prezidenta konfederace Svazů Vietnamců 
v EU Hoang Dinh Thanga, předsedy Svazu Vietnamců v ČR  
Nhien Nguyen Duy a dalších hostů dokázala velkou oblibu  
a vážnost ČVS u Vietnamců i ve Vietnamu. To potvrdilo  
i natáčení této akce štáby dvou vietnamských televizí.

ČVS má 4422 příznivců z řad Vietnamců žijících u nás, ale také 
ve Vietnamu, na Slovensku, v Německu, Francii, USA  
a v Austrálii.
 
Na oslavu přijel i příznivec ČVS Cuong Pham Phu z  Paříže.
Dosavadní předseda ČVS Marcel Winter, který tuto funkci 
vykonával třináct roků, požádal valnou hromadu o uvolnění 
z funkce ze zdravotních důvodů.Novým předsedou ČVS se 
stal dosavadní místopředseda PaedDr. Miloš Kusý a novým 
místopředsedou byl delegáty odsouhlasen člen předsednictva 
ČVS Jiří Hruška. Valná hromada ČVS jednomyslně jmenova-
la Marcela Wintera doživotním čestným předsedou, který 
bude vykonávat funkci tiskového mluvčího Česko-vietnamské 
společnosti.  V dalším období chce ČVS aktivně bojovat za 
personální zvýšení konzulátu ČR v Hanoji a za otevření gen-
erálního konzulátu ČR v Hočiminově Městě, aby se zlepšila, 
kapacitně zvětšila i flexibilně inovovala vízová politika ČR ve 
Vietnamu, ku prospěchu ekonomiky a občanů ČR i Vietnamu.

 



2. ÚNORA OSLAVÍME 68 LET  
DIPLOMATICKÝCH VZTAHŮ S VIETNAMEM

Obrovskou 68 letou tradici přátelství a spolupráce musíme 
všichni aktivně podporovat a prohlubovat. Svými aktivitami 
musíme neustále zvětšovat naše vzájemné přátelství  
a zvyšovat hospodářskou spolupráci České republiky  
s Vietnamem. Vážíme si Vietnamců, protože bojovali proti 
japonským fašistům, porazili francouzské kolonizátory u Dien 
Bien Phu, jako jediní na světě porazili ve válce Američany, 
kteří ve Vietnamu používali v rozporu s ženevskými konvence-
mi zakázané chemické zbraně jako například East Orange  
a napalm, osvobodili Kambodžu od polpotovské genocidy  
i odvážně se postavili bránit svoji svobodu i proti miliardové 
Číně, když jim vyhlásila válku.

Zakladatel a prezident Vietnamu Ho Či Min začal  
„Vietnamskou deklaraci nezávislosti” slovy: VŠICHNI LIDÉ BYLI STVOŘENI JAKO SOBĚ ROVNÍ. A na to 

nikdy nesmíme zapomínat a proto si musíme vzájemně pomáhat. Jsme přece lidé a přátelé.

Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti



OSLAVILI JSME S VIETNAMCI  
V HRADCI KRÁLOVÉ NOVÝ LUNÁRNÍ ROK

V sobotu 3.února jsme oslavili s vietnamskými přáteli  
v Hradci Králové nový lunární rok „zemského psa“, který začne 
oficiálně 16. února. Pozdravné projevy přednesli  
Marcel Winter – Čestný předseda Česko-vietnamské  
společnosti, který se narodil a žil v Hradci Králové a nový 
předseda Česko-vietnamské společnosti PaedDr. Miloš Kusý. 

Předsedu ČVS PaedDr. Miloše Kusého doprovázela jeho 
manželka Hanh. Překrásný večer s Vietnamci z okresu Hradce 
Králové utužil a prohloubil naše vzájemné přátelství.



OSLAVILI JSME NOVÝ LUNÁRNÍ ROK  
S VIETNAMCI V CHOMUTOVĚ

 V sobotu 17. února jsme oslavili Nový Lunární rok 2018  
s Vietnamci v Chomutově. Moc pěkný večer zahrnující setkání 
s dlouholetými i novými přáteli z Chomutova a ze širokého 
okolí, zahrnoval poutavá kvalitní kulturní vystoupení, módní 
přehlídku, ale také vynikající ochutnávky vietnamských národ-
ních gastronomických specialit. Měl jsem tu čest při svém 
pozdravném projevu opět uslyšet na můj tradiční pozdrav  
z naplněného sálu chomutovského Městského divadla hlasité 
„ahoj“.

Po upřímném přání k letošnímu Novému Lunárnímu roku 
jsem všechny přítomné požádal o dvě věci: „Vždy mít velké 
srdce, aby se do něj vešla zejména jejich rodina, ale také i 
jejich přátelé. A uvědomit si, že láska není jen cit, ale i vůle 
a schopnost obětovat se pro druhé.“ Spolu s místopředse-
dou naší ČVS Jiřím Hruškou a s naší členkou jeho manželkou 
Veronikou, kteří mne doprovázeli na oslavu do Chomutova i 
když bydlí ve městě Mladá Boleslav, jsme prožili velmi krásný a 
nezapomenutelný večer plný skutečného přátelství.

Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti
       



PIETNÍ AKCE K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH 64 NÁMOŘNÍKŮ BRÁNÍCÍ OSTROV GAC MA 
PŘED ČÍNSKOU AGRESÍ.

Bylo nám velkou ctí zúčastnit se 14.března 2018  pietní akce k uctění památky před 30-ti lety padlých hrdinných 
vietnamských námořníků. Za ČVS se  obřadu spolu se mnou zúčastnil čestný předseda pan Marcel Winter  
a výkonný místopředseda pan Jiří Hruška.
Bylo mi ctí jménem naší ČVS přednést pozdravný smuteční projev, kde jsem vyjádřil soustrast rodinám padlých 
vojáků,  podporu naší organizace zachování celistvosti VSR a kde jsem odsoudil tuto čínskou agresi.

PaedDr. Miloš Kusý
předseda ČVS

Připomínáme vzpomínku na hrdinské mučedníky Gó Ma v České republice

Podle tiskového zpravodaje VNA v České republice se 14. března (v místním čase) v hlavním městě Prahy  
uskutečnilo slavnostní připomínka hrdinů mučedníků během bitvy u Gac Ma (14. března 1988).

Státem příbuzných ve vietnamské komunitě a českým přátelům se zúčastnilo pamětní služby. Program pořádá 
buddhistické sdružení, svaz žen, bratrstvo pro vlasti a další organizace vietnamské komunity v České republice.
Pamětní obřad se koná v slavnostní atmosféře, s pamětními činnostmi, vděčný za hrdinské mučedníky, kteří se 
obětovali, aby chránili svrchovanost ostrova.

Pan Nguyen Dinh Hoi, vedoucí organizační rady a veterán z války, se dotýkal historie události Gò Ma, zdůrazňu-
jících ducha boje a hrdinnou oběť vojáků v bitvě. Stejně jako v boji za ochranu svrchovanosti mořských ostrovů  
v zemi. Hoi potvrdil, že pamětní ceremonie se konala 14. března tohoto roku, stejně jako v posledních letech  
v České republice vděčností a vyjádřila hlubokou vděčnost vojákům, kteří obětovali za vlasti. Mořský ostrov 
domů. Přestože bydlí daleko od domova, on a členové organizačního výboru a jeho příbuzní ve vietnamské  
komunitě v České republice jsou vždy připoutáni k vlasti, k událostem v zemi.

Ctihodný Thich Thien Tri, centrální patriarcha buddhistické asociace Vietnamu v České republice, předsedal 
velkému odpuštění ducha mučedníků mučedních ostrovů. V dharmě, Ctihodný, sdílel emocionální vzpomínky 
na jeho výlet do Truong Sa a jeho pocity k duchovnímu území země. Ctihodný císař zdůraznil, že ceremoniál 
připomínání hrdinského ducha ostrovních hrdinů ve vietnamské komunitě v České republice v souladu s morál-
ní odměnou národa. Ctihodní a účastníci také provedli modlitby buddhistického nadmundánu, jako je modlitba, 
svitání svíček… Modlit se za ducha hrdinů mučedníků uniknout, země míru.

Zástupci Společenství a čeští přátelé vyjádřili vděčnost padlým vojákům za svrchovanost Svatého ostrova. Pan 
Miloš Kusý, předseda Česko-vietnamské asociace, sdílel s lidmi v komunitě události Gò Ma. Kusý tvrdil, že  
Česko-vietnamská asociace byla a bude i nadále podporovat boj Vietnamu za námořní a ostrovní svrchovanost.



V rámci ceremonie se také konal zábavní program s tématem 
„Mořský ostrov v srdcích dětí daleko“. Písně o lásce k venkově, 
mořskému ostrově a pocitům pro vojáky, jako jsou  
„For Truong Sa, Hoang Sa“, „Matka Gau Ma“, „Takřka Spratly“, 
„Květinová barva červená“ se dotkla zpěváků a příbuzných. 
Organizátoři také nadále darují „Za ostrovní moře“, aby stavěli 
domy vděčnosti příbuzným mučedníků.

Během pamětního programu se uskutečnily dokumentární  
a mapové výstavy, které dokumentovaly suverenitu Vietnamu 
nad Jihočínským mořem a podílely se na obraně suverenity. 
vietnamské komunity v České republice. Účastníci podepsali 
petici zaslanou Evropskému parlamentu a odvolání čínskému 
velvyslanci v České republice a protestovali a požadovali, aby 
Čína ukončila své aktivity na zvýšení napětí v Jihočínském 
moři. Žádácí Čína, aby dodržovala mezinárodní právo  
a podepsala dokumenty, které řeší spory v Jihočínském moři 
mírovými prostředky.

Hong Tam-Cong Thuan (P / V VNA v České republice)

Podpíše Dopis doporučení Evropskému parlamentu a odvolání 
na čínské velvyslanectví v České republice na téma Jihočínské 
moře. Foto: Nguyen Hong Tam (P / V VNA v České republice)

Thich Thien Tri, Centrální buddhistické sdružení buddhistické 
asociace ve Francii na slavnostním ceremoniálu.  
Foto: Hong Tam (P / V VNA)



OSLAVA VYDÁNÍ 5. DÍLU VELKÉHO UČEBNÍHO  
ČESKO-VIETNAMSKÉHO SLOVNÍKU

Ve středu 4. dubna se v pražské Sapě konala oslava vydání  
5. dílu velkého učebního česko-vietnamského slovníku  
a zároveň i 70. narozenin hlavního autora i organizátora 
slovníku, dlouholetého člena naší Česko-vietnamské společ- 
nosti, Ing. Nguyen Quyet Tiena. Za Česko-vietnamskou  
společnost se této akce spolu se mnou zúčastnili předseda ČVS 
PaedDr. Miloš Kusý se svojí manželkou Hanh a místopředseda 
ČVS Jiří Hruška z Mladé Boleslavi. Osobně jsme poděkovali 
Ing. Nguyen Quyet Tienovi za toto jeho vynikající originální 
dílo, které velmi pomáhá zejména vysokoškolským studentům 
u nás i ve Vietnamu.

Ve svém projevu jsem jej jako čerstvý sedmdesátník přivítal 
mezi nás sedmdesátníky a přednesl jsem i předal jsem mu svoji 
novou báseň „Zpověď“ Byla to moc krásná akce na počest 
záslužné práce i životního jubilea velmi charakterního,  
čestného a pracovitého a Vietnam i Českou republiku celým 
svým srdcem milujícího člověka, kterého si nesmírně vážím  
a je mi ctí být jeho dlouholetým přítelem.
  
Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti



ZEMŘEL ZAKLÁDAJÍCÍ ČLEN ČVS  
PAN ING. JOSEF SPUDIL

PAMÁTKA NA ING. JOSEFA SPUDILA ZŮSTANE 
NAVŽDY V NAŠICH SRDCÍCH

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že 16. dubna tragicky 
zemřel ve věku nedožitých 76 let náš zakládající člen pan  
Ing. Josef Spudil z Kobylnice u Kutné Hory. Jako dlouholetý 
předseda Jednotného zemědělského družstva  
Československo-vietnamského přátelství Kačina v okrese 
Kutná Hora velmi aktivně prohluboval přátelství a spolupráci 
našeho státu s Vietnamem. Pan Ing. Josef Spudil byl vynikající 
čestný a charakterní člověk, který měl Vietnam moc rád a pro 
mnohé Vietnamce pracující v JZD Československo-vietnam-
ského přátelství Kačina se stal jejich českým tátou Zůstane 
navždy v našich srdcích a nikdy na něj nezapomeneme.

Čest jeho památce!

Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti

PaedDr. Miloš Kusý
Předseda Česko-vietnamské spolenosti

  



ZÚČASTNILI JSME SE VÝZNAMNÉ PIETNÍ AKCE  
VIETNAMCŮ Z ČR I EU

V neděli 22. dubna se delegace Česko-vietnamské společnosti, 
ve složení čestný předseda ČVS Marcel Winter a předseda ČVS 
PaedDr. Miloš Kusý s manželkou Hanh, zúčastnila v pražské 
Sapě tradičního svátku Vietnamců – Festivalu Krále Hung 
Vuong, který je spojený s výročím úmrtí královského rodu 
Hung, jenž výrazně přispěl ke vzniku a vybudování Vietnamu. 
Festival je jedním z významných státních svátků Vietnamu  
a je zařazen mezi světová kulturní dědictví UNESCO. 

Slavnostní a velmi důstojné pietní akce se zúčastnili Vietnamci 
z celé ČR, ale také ze zahraničí, zejména ze zemí EU. Bylo nám 
ctí se této významné společenské akce zúčastnit a za pozvání 
děkujeme Svazu Vietnamců v ČR, se kterým od jeho vzniku 
trvale aktivně spolupracujeme. Na této akci se naši zástupci 
setkali s vietnamskými přáteli z Liberce, Olomouce,  
Chomutova, Plzně, Ostravy, Mladé Boleslavi, Brna, Pardubic  
i z Prahy.

Jiří Hruška
Místopředseda Česko-vietnamské společnosti



AKCE O VIETNAMU V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ 
PARLAMENTU ČR

Dne 3. května se celý den konala akce o exportních možnos-
tech v Asii v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Odpoledne 
byl program vyhrazen výhradně pro Vietnam. Záštitu nad 
touto akcí převzala místopředsedkyně zahraničního výboru 
Poslanecké sněmovny Parlamentu poslankyně Zuzana  
Majerová Zahradníková. Přítomen byl i předseda meziparla-
mentní skupiny MPU Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
pro Vietnam poslanec Ing. Leo Luzar. Ve svém pozdravném 
projevu informoval přítomné účastníky o Vietnamu velvysla- 
nec Vietnamu v ČR J.E. Ho Minh Tuan.

V oficiálním odpoledním programu vystoupil i obchodní rada 
velvyslanectví VSR v Praze Tran Hiep Thuong, ale také čestný 
předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter, který 
48krát navštívil Vietnam. Projev Marcela Wintera byl  
ohodnocen přítomnými podnikateli jako nejlepší, protože 
jediný předával konkrétní praktické zkušenosti z 23 letého 
teritoriálního marketingu ve Vietnamu, z výstavby továrny na 
biohnojiva v Hai Duong i z úspěšné účasti na 16 největších 
veletrzích v Hanoji.

Této významné a záslužné akce se za Česko-vietnamskou 
společnost také osobně zúčastnili PaedDr. Miloš Kusý,  
PhDr. Jiří Šíma, Dr.Sc a Jiří Hruška. Osobní setkání na této 
akci i rozhovor o Vietnamu při jednání s poslankyni Zuzanou 
Majerovou Zahradníkovou a s poslancem Ing. Leo Luzarem 
bylo přátelské i vzájemně velmi informačně hodnotné.

Jiří Hruška
Místopředseda Česko-vietnamské společnosti

 



PANE POSLANČE ZAORÁLKU OMLUVTE SE VIETNAMCŮM I VIETNAMU!

Protestuji jménem Česko-vietnamské společnosti a mnoha Vietnamců žijících v ČR i ve Vietnamu, kteří mne 
o to požádali, proti veřejnému paušálnímu hanobení všech Vietnamců, zejména vietnamských studentů a státu 
Vietnamu poslancem ČSSD Lubomírem Zaorálkem na čtvrtečním jednání sněmovního zahraničního výboru. 

Předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a exministr zahraničí Lubomír Zaorálek 
prohlásil, že Vietnam je organizovaný zločin a bezpečnostní riziko prvního řádu. Uvedl také, že studentská 
víza pro Vietnamce jsou nejlepším nástrojem, jak dostat zločince do ČR. Snažil se tím čelit oprávněné krit-
ice se špatnou situací s vydáváním víz do ČR pro Vietnamce. Vízová politika ČR ve Vietnamu má mnohaleté 
problémy zaviněné zejména zprostředkovatelskou korupcí. Za zajištění víza do ČR vybírají zprostředkovatelé od 
zájemců vysoký úplatek, v současnosti ve výši 18 000 USD, což kritizujeme již od roku 2006.
 
Proto jsme již v červenci 2016 předali vládě i MZV náš pilotní zkušební projekt, který by jakoukoliv korupci 
zamezil a vietnamské ministerstvo práce a sociálních věcí jej písemně podpořilo. Tento náš návod však nikdo 
nevyužil a naopak tehdejší ministr Lubomír Zaorálek neumožnil, aby do státní Vyšší odborné školy stavební ve 
Vysokém Mýtě nastoupilo ke studiu 26 řádně přijatých vietnamských maturantů, jejichž rodiče chtěli předem 
škole uhradit školné i poplatky za stravování a ubytování. Rozhodně to nebyli žádní zločinci, jak je nyní pauša- 
lizoval Lubomír Zaorálek. Píší mi rozhořčení Vietnamci, kteří žijí ve Vietnamu a v minulosti u nás vystudovali 
vysoké školy, protože vyjádření Lubomíra Zaorálka se jich velice dotklo. Například pan Ing. Do Ngoc Viet Dung 
ze Společnosti vietnamsko-českého přátelství z Hanoje mi napsal: „chtěl bych svoji 19 letou dceru poslat do ČR 
na studium, stane se z ní zločinec?“ a protože se osobně s exministrem Zaorálkem osobně setkal (na fotografii je 
třetí zleva), poslal mu s touto otázkou svůj dopis. Paradoxem je, že web velvyslanectví ČR v Hanoji vyzývá  
Vietnamce, aby navštívili ČR, možná po výroku Lubomíra Zaorálka tuto veřejnou výzvu zruší.

Stát Vietnam není organizovaný zločin, všichni Vietnamci nejsou zločinci a zejména nejsou žádnými  
zločinci vietnamští studenti, kteří úspěšně studovali a nebo studují na našich vysokých školách! Vietnamští 
studenti studují v USA, Anglii, Austrálii, v mnoha zemích EU a nikde nejsou žádnou bezpečnostní hrozbou. 
V USA dokonce vietnamští vysokoškoláci pracují i v NASA. Pane poslanče Lubomíre Zaorálku veřejně vás 
žádám omluvte se Vietnamcům i Vietnamu.

Marcel Winter
Čestný předseda Česko-vietnamské společnosti 



PIETNÍ AKCE ZA DVA UTONULÉ VIETNAMSKÉ 
CHLAPCE
   

V neděli 5.srpna se konala v lesíku u jezera Lhota pietní akce 
za dva utonulé vietnamské chlapce (5 a 7 let), která měla motiv 
„JE NUTNÉ PŘEKONÁVAT LHOSTEJNOST A NEMLČET, 
POKUD SE NĚKOMU DĚJE BEZPRÁVÍ“. Tak to také uvedla 
ve zprávách i v pořadu „Události“ 5. srpna Česká televize – ČT 
24. Nikdy nesmíme a nebudeme mlčet, když něčí lhostejnost 
ubližuje nebo ublíží lidem. Za Česko-vietnamskou společnost 
položil kytici předseda ČVS Miloš Kusý. 

PaedDr. Miloš Kusý a Marcel Winter
Česko-vietnamská společnost 



ZÚČASTNILI JSME SE OSLAVY 73. VÝROČÍ  
SAMOSTATNOSTI VIETNAMU

Ve středu 5. září jsme se zúčastnili oficiální oslavy 73. výročí 
samostatnosti Vietnamu, která se konala v pražském hotelu 
Hilton.
 
Na fotografii jsou zleva: Autor velkého Česko-vietnamského 
slovníku Nguyen Quyet Tien, výkonný místopředseda ČVS 
Jaroslav Vítek, čestný předseda a tiskový mluvčí ČVS Marcel 
Winter, proděkan Fakulty ekonomických studií VŠFS  
Radim Valenčík, předseda ČVS Miloš Kusý a přední vietna- 
mistka i spoluautorka slovníku Iva Klinderová. Velmi krásné 
bylo setkání s mnoha vietnamskými přáteli.

Marcel Winter
Čestný předseda ČVS



ZEMŘEL NÁŠ ČESTNÝ ČLEN PAN  
DUONG TAT TU Z HANOJE

S hlubokým zármutkem a s velkou bolestí v srdci oznamujeme, 
že ve věku 83 let zemřel v Hanoji náš čestný člen, největší  
i nejlepší vietnamský překladatel české literatury a poezie 
pan Duong Tat Tu. Byl mým největším přítelem ve Vietnamu. 
Pomáhal mi od mé první návštěvy této překrásné země v roce 
1994 při všech mých 48 návštěvách Vietnamu, tedy 24 let. Jsem 
rád, že naše Česko-vietnamská společnost jej dvakrát pozvala  
i umožnila mu návštěvu České republiky a že i zde jsme prožili 
společně krásné chvíle. V roce 2013 byla jeho obrovská celo- 
životní překladatelská činnost oceněna Senátem Parlamentu 
České republiky. Ocenění mu osobně v Hanoji předala při 
oslavě našeho státního svátku 28. října 2013 místopředsedkyně 
Senátu PČR paní Mgr. Miluše Horská.

Pan Duong Tat Tu se narodil 16. října 1935 a přišel studovat do 
Československa v roce 1955. Po absolvování jazykové školy byl 
prvním studentem filologie z Vietnamu na Karlově  
Univerzitě v Praze. Celý život překládal českou literaturu i poe-
zii a aby mohla být tato česká tvorba vydána ve Vietnamu, tak 
se často zřekl svého honoráře. Byl velice skromný, charakterní, 
čestný a pracovitý člověk s velkou láskou k naší zemi. Přeložil 
do vietnamštiny díla Seiferta, Haška, Nesvadby, Komenského, 
Němcové, Kafky, Nerudy, Nezvala, Holana, Závady, Černíka, 
Křivánka a mnoha dalších autorů. Po návštěvě Prahy v roce 
2008 vydal vietnamskou publikaci o Praze, ve které zveřejnil  
i své fotografie našeho hlavního města.

Nejen v mém srdci, ale v srdcích všech členů naší celostátní 
Česko-vietnamské společnosti, zůstane náš mnohaletý velký 
přítel pan Duong Tat Tu z Hanoje opravdu navždy. Čest jeho 
památce!

Marcel Winter
Čestný předseda a tiskový mluvčí  
Česko-vietnamské společnosti



Seznam aktivit v roce 2018

OSLAVILI JSME NOVÝ LUNÁRNÍ ROK 2018 S VIETNAMCI V PARDUBICÍCH

NEUSPOKOJILA NÁS ODPOVĚĎ PREMIÉRA ČR NA NAŠI ŽÁDOST ZLEPŠENÍ  

VYDÁVÁNÍ VÍZ PRO KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY Z VIETNAMU

ČESTNÝ PŘEDSEDA ČVS MARCEL WINTER OSLAVIL SEDMDESÁTIN

ČESTNÝ PŘEDSEDA ČVS PŘEDNÁŠEL STUDENTŮM O VIETNAMU

Vzpomínky na průkopníka čs-viet. přátelství pana Ing Josefa Spudila

PROČ JIŽ DVA ROKY ODMÍTÁ STÁT KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY Z VIETNAMU?

Rozhořčení nad výroky Zaorálka v českém tisku

BLAHOPŘEJEME VIETNAMSKÝM ŽÁKŮM A STUDENTŮM

VELVYSLANECTVÍ VIETNAMU V ČR PŘEDALO MZV PROTESTNÍ NÓTU PROTI 

VÝROKŮM L. ZAORÁLKA

PANE POSLANČE ZAORÁLKU NEPAUŠALIZUJTE A OMLUVTE SE!

ODSUZUJEME KRIMINALITU NĚKOLIKA VIETNAMCŮ V OBCHODU S TYGŘÍMI 

PRODUKTY

Hlavní zpráva Televize Nova: Zastavení vydávání dlouhodobých víz Vietnamcům a vyjádření 

ČVS

HLUBOKÁ SOUSTRAST K ÚMRTÍ PANÍ VU THI HA – PŘEDSEDKYNĚ SVAZU  

VIETNAMSKÝCH ŽEN V ČR

I ČESKÉ OBČANY TRÁPÍ ZASTAVENÍ VYDÁVÁNÍ VÍZ PRO VIETNAMCE!

GRATULUJEME A BLAHOPŘEJEME HA THANH ŠPETLÍKOVÉ

TENISOVÝ TURNAJ VIETNAMCŮ „PRAHA OPEN 2018“

MÍSTO K NÁM PŘIJDOU VIETNAMCI PRACOVAT NA SLOVENSKO

SKANDÁL: HACKEŘI PROLOMILI SYSTÉM UDĚLOVÁNÍ VÍZ NA MZV ČR!

VIETNAMCI V HANOJI OSLAVILI 100 LET VZNIKU NAŠEHO STÁTU

VIETNAMSKÉ MODRÉ BARETY ODLETĚLI DO JIŽNÍHO SUDÁNU

FORMULE 1 BUDE V HANOJI 

NEJKRÁSNĚJŠÍ DÍVKOU PLANETY ROKU 2018 SE STALA VIETNAMKA!

VIETNAMSKÁ OSOBNÍ AUTA VINFAST DOKAZUJÍ ROZVOJ ZEMĚ

06. 02. 2018

02. 03. 2018

27. 03. 2018

21. 04. 2018

30. 04. 2018

15. 05. 2018

24. 06. 2018

27. 06. 2018

03. 07. 2018

13. 07. 2018

18. 07. 2018

21. 07. 2018

24. 07. 2018

24. 07 2018

09. 08. 2018

23. 08. 2018

16. 10. 2018

19. 11. 2018

19. 11. 2018

19. 11. 2018

19. 11. 2018

23. 11. 2018 

23. 11. 2018


