
Pódiový program

 11.15 Završení festivalu dračím tancem

 11.20 Úvodní slovo 

 11.25 Film Bô Hai

  �lm od režiséra Dužana Duong o vztahu starší generace    

  Vietnamců s jejich dětmi

12.00 Otázky a odpovědi „Banánové generace“

 12.45 Tanec s deštníčky

 13.30 Cooking show Jiřího Lhoty (Flying chef)

  spojení české a vietnamské kuchyně s ochutnávkou

 15.15 Rozhovor s blogerkou Duong Nguyên Jiráskovou

  autorka knihy „Banánové dítě“

 16.30 Přehlídka vietnamských krojů

  tradiční kroje Áo dài pro muže i ženy a jejich vývoj 

  v průběhu let

 17.00 Rozhovor s cestovatelem Jaroslavem Pickou

  o životě s vietnamskou komunitou
 

 18.15 Vietnam na klíč – cestovatelská přednáška

  tipy a rady, co si vzít na svou cestu do Vietnamu

 19.25 taneční vystoupení Dân toc

 19.45 Promítání �mu Mat Goc 

  Film od režiséra Dužana Duong o cestě do Vietnamu 

  a hledání vlastních kořenů.

  Mat Goc je v doslovném překladu „ztratil kořeny“ 

  negativní označení člena vietnamské komunity

  který nectí zásady tradiční vietnamské kultury.

 20.00 Zakončení festivalu týmem Ahoj Viêt Nam 

Duong Nguyên Jirásková 

blogerka, spisovatelka 

“matka polomáčenky 

a knihy Banánové dítě”

www.doimoi.cz

Jaroslav Picka

entomolog, cestovatel, spisovatel a novinář. 

Nositel státního řádu přátelstvi VSR

„Jel do Vietnamu hledat pralesy a brouky, 

ale nakonec našel lidi.”

Jiří Lhota

lektor vaření a osobní kuchař

www.�ying-chef.cz

Vietnam na klíč

mladý tým lidí, kteří organizují cesty 

do Vietnamu na míru

www.vietnamnaklic.cz

festivalahojvietnam

festivalahojvietnam

www.ahojvietnam.cz

!" ""

10.00–20.00

Mediální partneři

Generální partneři

Partneři

Účinkující

Razítka

Gastro stánky

1) Coriandr
Vietnamská bageta Bánh mì s hovězím masem 

Vietnamská bageta Bánh mì s omeletou

2) Pho Ha Nôi
Bún cha – grilované vepřové maso s rýžovými nudlemi

Polévka Pho – polévka s širokými rýžovými nudlemi 

a variantou mas

3) H.V.M
Bún bò nam bô – rýžové nudle s hovězím masem a salátem

Bún cha lá lôt – karbanátky zabalené v betelovém listu

4) Pán Ngô
Jarní závitky – smažený závitek s masovou směsí

Letní závitky – čerstvě balený závitek s krevetami

5) Buddha
Bao buns – plněný knedlík s tofu

Hoàng thánh – knedlíčky plněné houbami

Bánh hanh nhân – mandlové sušenky

6) Kim Anh Homemade
Dezert Chè thâp câm – ze sladkých fazolí, ovoce 

a kokosového mléka

Sladké Bánh rán – sezamová kulička plněná pastou ze sóji

Stánky

Workshop – Balení letních závitků

Hoangův Bar – nabídka vietnamských piv a exotických drinků

Daklak Co�ee – nabídka vietnamské kávy a kávového sortimentu

*Vietcorner – trh s asijskými surovinami

Fotokoutek – vyfoťte se a zvěčněte dnešní návštěvu festivalu

Doprovodný program

Dílna malování vějířů a sádrových sošek • Tradiční hry s hůlkami • 

Přetahování lanem • Badminton • Slalom se závažím • Kvíz • 

mnoho dalších aktivit

Výstavy

Prodejní výstava fotogra�í přírody a lidí Vietnamu od Gabriely Le • 

Historie Vietnamu • Humans of: Fotogalerie vietnamských budějčáků 

a jejich životních příběhů

IC
1)

2)

3)

5)4) 6)

*

Chill-out 

zone
rozcestník

záchody

workshop
outdoor 

chill
pódium

Integrační 

centrum

fotokoutek

výstava

restaurace

Vietcorner
Hoangův 

bar

Daklak 

Co�ee
IC

aktivity, hry, 

dílna

www.ahojvietnam.cz


