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Pan Cuong, celým jménem Nguyen Manh Cuong, se 

narodil 2. srpna 1962 ve městě Hanoi v komunistickém 

Severním Vietnamu. Jeho dětství bylo velmi podobné 

tomu našemu - chodil do školy, hrál s přáteli fotbal nebo 

jen tak chodil ven na procházky.  

V tomto období ještě probíhala ve Vietnamu občanská 

válka za účasti Spojených států amerických. Do teď si pan 

Cuong vybavuje americké bombardování svého rodného 

města Hanoi, které musel opustit a to v roce 1967 a odjet do rodného města svých rodičů. 

Do svého rodného města Hanoi se vrátili společně s bratrem až v roce 1971. 

Díky tomu, že si ho vybrali do vzdělávacího programu, mohl nakonec odcestovat. Tentokrát 

zamířil do tehdejší Československé republiky a to v roce 1980. Cestu měl klidnou a 

pohodovou a jak on sám říká, splnil si tím sen každého mladého chlapce z Vietnamu, a ten 

byl někam cestovat. 

V roce 1983, ve městě Dačice, se vyučil oboru průmyslový nástrojař. Poté, v roce 1984, se 

přestěhoval do hlavního města Československé republiky – Prahy. Od roku 1985 až do roku 

1988 pracoval jako tlumočník pro vietnamskou menšinu konkrétně pro dělnické skupiny a 

skupiny učňů. Díky této práci mohl nadále pobývat v Československé republice. 

Po Sametové revoluci začal pořádat se svými přáteli protesty a demonstrace za propuštění 

tehdejších vietnamských vězňů. Sdružení, které tyto protesty organizovalo, se nazývá Van 

Lang, což je starý název pro Vietnam. S tímto sdružením se věnovali problematice lidských 

práv a politiky nejen ve Vietnamu. Tato organizace existuje i v současnosti a do teď si 

udržela stejný název jako tenkrát a to i přes 30 let. 

Od roku 1990 započal se svými přáteli pan Cuong vydávat samizdatový týdeník, který se 

popisoval podstatné události a dění v Československé republice. Tento týdeník se přestal 

vydávat v roce 1993. Tato práce ho natolik naplňovala a zajímala, že později začal překládat 

i články v novinách. V roce 1992 mu skončila platnost cestovního pasu, a poté mu kvůli 

šíření samizdatů nebyl znovu prodloužen a byl prohlášen dokonce za vlastizrádce. 



Dnes žije šťastný a poklidný život, se spoustou spokojenosti na území současné České 

republiky. Své rodiče už nikdy nepotkal a do Vietnamu se už nikdy nepodíval a nevrátil.  


