
Z komunismu do komunismu, a přesto jsem se měl lépe 

Pan Le Quang Thang se narodil 19. 2. 1965 v severním Vietnamu, ve vesnici Vinh Phuc. Do pětičlenné 

rodiny. Žil se svou matkou, která pracovala jako pedagog na základní škole, babičkou, strýcem a se 

svými dvěma sestrami. Otec pracoval jako vedoucí továrny v jiném městě, a tak byl jejich styk velice 

omezen. 

Do svých sedmi let navštěvoval zdejší kulturní dům, který měl primárně stejný účel jako dnešní 

mateřské školy, ačkoli se lišil dobou docházky a počtem dětí v jedné třídě. Ten býval velice vysoký. 

Dále studoval na základní škole. Ty jsou ve Vietnamu pouze čtyřleté, a pak dále pokračoval ve studiu 

na gymnáziu. 

Již z těchto brzkých let si odnesl nespočet zážitků a zkušeností spojené právě s válečným obdobím ve 

Vietnamu. Do dnes vzpomíná a vypráví o tom, jak mu ze dne na den zemřela celá parta kamarádů a 

nebýt jeho strýce, který ho přesvědčil, aby s ním šel mladý Thang do práce, zahynul by společně se 

svými přáteli. 

Jeho otec si přál, aby mladý Thang nastoupil do armády a chránil a bojoval svou vlast. Do toho však 

vstoupil Thangův strýc, který s celou touto otcovou ideou nesouhlasil. Přál si, aby se pan Thang válce 

vyhnul a odjel studovat do zahraničí. Tento nápad se nakonec stal pro všechny přijatelným a pan 

Thang se později, díky programu pro nadané studenty, dostal do Československé republiky. 

I přes to že byla Československá republika státem s vládnoucím komunistickým režimem, stejně tak 

jako Vietnam, lišila se dle jeho slov zdejší atmosféra stoprocentně. Pro všechny cestující studenty z 

Vietnamu byla Československá republika přímo novým světem, překvapením pro ně byl například i 

prostý sníh, či dostupnost různých produktů. 

Pan Thang zde začal studovat střední odbornou školu strojírenskou v Plzni. Předtím však nejdříve 

prošel několika měsíčním kurzem českého jazyka v Kolíně.  

Po zdárném dokončení studií již pan Thang v Československu republice zůstal. Jeho rodina si totiž 

nepřála, aby se vracel do politicky napjaté situace ve Vietnamu. Přestěhoval se do Prahy, kam přijel 

za prací. Nejdříve zde pracoval jako zaměstnanec v továrně, kde setrval rok. Poté dva roky chránil 

jedno vietnamské obchodní centrum. Mezitím se v roce 2000 seznámil se svou budoucí manželkou a 

matkou jeho dvou dětí. Její jméno je Vu Khanh Ha. Rok na to, přesně 13. 5. 2001, se vzali v kostele 

sv. Ignáce. 

Vždy ho lákalo podnikání, a proto se rozhodl otevřít svůj malý butik na Václavském náměstí. Vydržel 

zde prodávat bohužel jen dva roky. Získal však zkušenosti s vedením obchodu a logistikou produktů. 

Díky těmto zkušenostem získal lukrativní pozici obchodního zástupce potravinářské firmy. Společnost 

má pobočky nejen u nás v České republice, ale také ve Švýcarsku. Zde pracuje již celých dvanáct let. 

V roce 2003 se panu Thangovi narodil syn Le Quang Minh, který navštěvuje devátý ročník základní 

školy. V roce 2008 dcera Le Vu Danhi, která studuje čtvrtou třídu základní školy. Všichni v současné 

době bydlí na Praze 4 - Modřanech. 

O českou politiku se prý aktivně zajímá, ovšem už ne tolik o tu Vietnamskou.  

S rodinou žijící ve Vietnamu je v aktivním kontaktu. 

Citát: Život je trochu jako loterie. Každý den sázíš nová čísla, a i přes hromadu neúspěchů čekáš na 

vlastní štěstí. A kdyby naděje začala mizet a víra docházet, vzpomeň si, že ani hvězdy z nebe nepadají 

každý den. 


