NAŠE TRASA

Vietnamci jsou v Česku po Ukrajincích a Slovácích nejpočetnější
komunitou. Vzájemné vztahy sahají
do 50. let minulého století, kdy
do
Československa
začínají
přicházet desetitisíce vietnamských občanů díky mezivládní
dohodě na zvyšování kvaliﬁkace.
Mnozí z nich zde po roce 1989
zůstávají a zakládají rodiny.
Jde o první generaci Vietnamců,
která s českou společností nevytváří pevnější vazby a většinovou
společností je považována za
převážně uzavřenou, avšak ekonomicky soběstačnou. Kvůli podnikatelským aktivitám se stává jakýmsi státem ve státě, což v případě
Prahy krásně ilustruje vietnamské
velkoobchodní centrum a tržnice
Sapa v pražské Libuši. Na ploše
35 hektarů zde podniká 7 tisíc
osob a můžete zde kromě rozmanitých restaurací a bister, která
poskytují autentický gastronomický zážitek, najít celou řadu
obchodů, ale i školy, lékařské
ordinace, právnické agentury apod.
Sapa není pouze tržnicí plodící
za téměř 20 let své existence
řadu stereotypů, ale místem, kde
můžete pocítit neopakovatelnou
atmosféru Asie uprostřed Prahy!
Věděli jste, že Sa Pa je město s
nádhernou krajinou v severozápadním Vietnamu? Schválně jestli
víte, proč právě podle tohoto
městečka je pojmenovaná vietnamská tržnice a kulturní centrum v
pražské Libuši? Víte, kdo to jsou
tzv. "banánové děti", "česká
babička" a proč jsou všichni Vietnamci Nguyenovi?

SALAD BOWL of PRAGUE
je
průvodcem
po
zajímavých místech, která úzce souvisejí s
historií a současností migrace v Praze. Na každé
procházce se budete moci osobně setkat s
aktivními cizinci, spolu s nimi zažít jejich
kulturu a zkušenosti s migrací, a tak se
vzájemně inspirovat.
Proč Salad Bowl? - "Salad Bowl" neboli "salátová
mísa" je kulturní model popisující společnost,
ve které vedle sebe bezkonﬂiktně žijí lidé
pocházející z různých kultur, a přitom si
zachovávají své tradice a zvyky. Stejně jako
ingredience v salátu nejsou rozmělněny, není
ani společnost homogenní hmotou, ale spojením
mnoha jedinečných prvků, jednotlivců a kultur.
Pro lepší orientaci v pražských „kulturních
ingrediencích“ jsme vytvořili limitovanou edici
„mapek“ migrantských míst, které od nás
dostanete na každé procházce.
Vezměte si mapku do ruky a pojďte se s námi
dozvědět
více
o
ingrediencích
nepochybně
pestrého pražského salátu.
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SAPA

ULICEMI PRAŽSKÉ HANOJE

BUDDHISTICKÝ CHRÁM
Menší buddhistický svatostánek v areálu Sapa. V přízemí je místnost,
kam věřící přinášejí obětiny, ovoce a květiny a kde zapalují vonné
tyčinky. Přicházejí sem obvykle první a patnáctý den v měsíci podle
vietnamského kalendáře. V patře budovy se nachází modlitební místnost
s větším oltářem a sochami. Ani tady nechybí květiny a ovoce.
STÁNEK SE ZELENÝM MLÉČNÝM ČAJEM
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Prodejna nabízející thajský zelený mléčný čaj, tzv. chè (fazolové
speciality podávané s kokosovým mlékem a ledem) a různé sladké a slané
pochoutky.
RESTAURACE NAM OANH
Bistro specializující se na bun cá – rybí polévku.
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NHA 7 TANG
Budova Saparie, kde se také nachází kancelář Integračního centra
Praha. Kromě toho zde nalezneme půjčovny šatů, krejčovství,
vietnamské lékaře, finanční a bankovní služby, přípravné školy i
menší české firmy.
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DONG DO
Libušská 319/126, 142 00 Praha 4-Sapa
Restaurace plus velký konferenční sál, často se zde konají oslavy a
svatby. Dva druhy menu (v češtině). Jedno jednodušší, kde naleznete
běžná jídla, která se jí přes den. Druhé menu obsahuje jídla pro
speciální oslavy či větší akce (nutno objednat předem). Menu obsahuje
dohromady 182 jídel.
CHATIME
Libušská 319/126, 142 00 Praha-Libuš-Sapa
Prodejna mléčných a ovocných čajů.
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THỰC PHẨM THẮNG LIÊN
Unnamed Road, 142 00 Praha-Libuš-Sapa
Obchod s širokou nabídkou čerstvé vietnamské zeleniny, bylinek, nudlí,
koření, omáček, různých druhů kávy a čajů až po základní nabídku
nádobí. Zaručeně vše co potřebujete na vaření vietnamské kuchyně.
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BUN CHA RESTAURACE
SAPA, 142 00 Praha-Libuš
Vyhlášená restaurace specializující se na pokrm Bun
grilovaný vepřový bůček s rýžovými nudlemi a bylinkami.
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TAMDA FOODS – VELKOOBCHOD
Libušská 319/126, 142 00 Praha-Kunratice-Sapa
Vietnamský supermarket TAMDA FOODS, který celkem připomíná Makro, jen
jeho rozloha je mnohem menší. Naleznete v něm spoustu levných věcí, za
které v klasickém krámě platíte možná až zbytečně moc peněz. Pokud
máte živnostenský list, pak se zaregistrujte na webu tohoto obchodu.
Po vydání karty podobné kartě z Makra pro vás budou platit ty levnější
ceny, které budou u zboží uvedené. Ano, zboží má dvojí cenu. Jednu pro
koncové zákazníky, a jednu pro registrované velkoodběratele.

