
Pražský studentský summit: stoupáme na vrchol 

A je to tady. Pražský studentský summit se po pěti  
proběhnuvších workshopech blíží ke svému závěru, 
čtyřdenní konferenci nabité jednáními. Slavnostní  
okamžiky zahajujeme v luxusním Hotelu Ambassador – 
– Zlatá Husa.

Již více než devadesát let stojí 
v dolní části Václavského 
náměstí dům, ve kterém se 

právě nacházíte. Pyšnit se může 
pěti hvězdičkami i pohnutou his-
torií. Doufáme, že v následujících 
hodinách se zde vyjeví to nejlepší  
z Pražského studentského summitu. 
Vítejte na slavnostním zahájení zá-
věrečné konference!

Program zahájení
Dnes se na tomto reprezenta-

tivním místě schází více než tři 
stovky delegátů spolu s desítkami 
organizátorů a hostů, aby společně 
odstartovali závěrečnou a nejdůle-
žitější část Pražského studentského 

summitu. A jaký je harmonogram 
dnešního dne?

Úvodní slovo bude již tradičně 
patřit vedoucímu celého projektu. 
Hlavní koordinátor David Petrbok 
jím zahájí dopolední část slavnost-
ního zahájení. Na jeho vystoupení 
plynule navážou projevy vzác-
ných hostů – mimo jiné bývalého 
premiéra Mirka Topolánka, Jiřího 

Šedivého, Ingo von Vosse, Jana 
Michala, Karla Kovandy, který 
donedávna pracoval jako vysoce 
postavený diplomat při Evropské 
komisi, či Normana Eisena, nového 
velvyslance Spojených států ame-
» pokračování na str. 3
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Kongo – zapomenutá 
beznaděj

Delegátský duel:  
reforma rady bezpečnosti4 5 7Patroni  

modelu oSn

nevěřím, že se v egyptě prosadí demokracie 
,,Hlavní tužbou protestujících není politická liberalizace  
a demokracie, nýbrž možnost se realizovat – pracovně  
a společensky,“ říká Michael Romancov, přední český  
politický geograf a učitel na Metropolitní univerzitě Praha. 
Jaké dává demokracii na Blízkém východě a v severní  
Africe šance? Jak by měl na vývoj reagovat Západ?  
A selhala svou netečností česká zahraniční politika? 

Hlavním tématem zahra-
ničních zpravodajství jsou 
dnes jednoznačně arabské 

nepokoje. Někdo je přičítá sociál-
ním problémům, někteří touze po 
svobodě a dodržování lidských 
práv. Kde jejich kořeny vidíte vy?

Myslím si, že se rozhodně jedná 
o výbuch motivovaný primárně 

sociální nespokojeností, frustrací,  
a to zejména té nejmladší generace, 
která je v těchto státech velice po-
četná. Jsou to lidé, kteří získali ve 
většině případů solidní vzdělání, ale 
společnost už jim nebyla schopna 
nabídnout další krok – získání 
práce. Naprostá většina lidí, kteří 
vyšli do ulic, je tedy motivována 

sociálně-ekonomicky, nikoliv tou-
hou po demokracii.

Myslíte, že demokracie má naději 
ve vzbouřených arabských zemích 
uspět? Může vůbec fungovat bez 
příslušných historických základů?

Chybějící historické základy by se 
daly nějakým způsobem substituovat, 

koneckonců máme funkční demokra-
cii i v zemích, které nemají evrop-
skou kulturní a historickou identitu. 
Jedná se například o Japonsko, Jižní
Koreu, Tchaj-wan a podobně. Co ale 
těmto společnostem zásadně chybí,
je dlouhodobá kultivace prostředí. 
Nedílnou součástí demokracie je 
» pokračování na str. 6

Záštitu nad závěrečnou slavnostní 
konferencí převzal primátor 

hlavního města Prahy 

Bohuslav Svoboda.
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Kde vidíš sám/sama sebe  
za 15 let?

hana hejloVá
model eU

Ráda bych se stala odborníkem ve 
svém oboru – teoretické ekonomii. Po 
vysoké škole bych chtěla najít takové 
zaměstnání, které by mi umožnilo 
mít zázemí v Praze, současně k tomu 
cestovat, pracovat na projektech v růz-
ných zemích a zároveň profesně pro-
niknout do více oblastí. Chtěla bych 
pomáhat jak státním, tak i privátním 
institucím budovat jejich dlouhodo-
bou strategii, případně ji hledat ve 
chvíli, kdy ji samy nebudou schopny 
určit. Momentálně píšu bakalářskou 
práci z oblasti centrálního bankovnic-
tví a nebráním se ani následnému aka-
demickému psaní a výzkumu otázek 
spojených s mým oborem. Horizont 
patnácti let bych ráda završila akade-
mickým titulem s pocitem, že jsem 
ekonomii dovedla o milimetr dál.

FIlIP VlčeK
WTo, model oSn

Uvažuji o studiu diplomacie, a proto 
bych se rád angažoval v diplomatic-
kém sektoru, nejlépe na ministerstvu 
zahraničních věcí nebo velvyslanec-
tví. K tomu ale vede dlouhá cesta. 
Nejraději bych sloužil na ambasádě 
ve Francii. Ředitelka Diplomatické 
akademie, jejíž přednášku jsem vy-
slechl, jen podpořila moje přání stát se  
aktivním v diplomacii. 

zUzana marInIčoVá 
model naTo

Už nyní se snažím udělat co nejvíce 
proto, abych za patnáct let měla 
klidný a pokojný život, to znamená 
dostatek finančních prostředků, ro-
dinné zázemí, abych byla spokojená 
v práci a abych nenarážela na bari-
éry v kariérním postupu. Chtěla bych 
být vědcem v oblasti přírodních věd 
– konkrétně imunologii. Snažím se 
vybrat si co nejlepší školu. Sním 
o Princetonu, protože mají velmi 
dobré přírodovědné programy. Po 
ukončení vysoké školy bych chtěla 
pracovat ve vědeckém týmu, který 
bude mít dostatek finančních pro-
středků, protože ty jsou pro výzkum 
nejdůležitější.

Tomáš noVoTný
ga, model oSn

Za patnáct let bych chtěl mít do-
končenou vysokou školu, alespoň 
na magisterské úrovni. Pracovat 
bych chtěl v soukromé společnosti, 
nejlépe na manažerské pozici,  
a možná se i politicky angažovat. Pro-
tože moc rád cestuji, nevadily by mi  
v budoucnu v rámci práce časté slu-
žební cesty. Ale život je jen náhoda,  
uvidím, jak se bude vše vyvíjet. Co 
se osobního života týče, mým vel-
kým snem je přestěhovat se buď 
blíže do centra, nebo do rodinného 
domu za Prahou, protože jsem vy-
rostl na pražském sídlišti. Summit 
mi navíc pomáhá poznávat vrstev-
níky, kteří mají podobné oblasti 
zájmu, a doufám, že s nimi budu  
v kontaktu i nadále. 

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

dnešním dnem se otevírají brány 
diplomatického světa, do kterého 
bude vpuštěno více jak 350 mla-
dých perspektivních diplomatů. Na 
tento den se připravovali více než 
šest měsíců, během nichž prošli 
cestou, která zahrnuje pět příprav-
ných setkání a celou řadu dopro-
vodných akcí. 

Tato cesta začala loni v září, kdy 
byla spuštěna kampaň v pořadí již 
šestnáctého ročníku Pražského 
studentského summitu. Na jejím 
začátku stála skupina středoškol-
ských studentů odhodlaných vě-
novat svůj volný čas ve prospěch 
projektu, a ukázat tak, že meziná-
rodní vztahy a řešení otázek, které 
v současné době ovlivňují náš svět, 
jsou nedílnou součástí všedního 
života každého z nás. Z aktivních  
a nadšených mladých lidí se v prů-
běhu projektu stávají opravdoví 
diplomaté, kteří se nebojí postavit 
se před sál plný lidí a s hrdostí hájit 
zájmy země, kterou zastupují. Di-
plomaté, kteří dovedou prosazovat 
svůj názor, ale zároveň umí naslou-
chat a přistoupit ke kompromisu, 
na kterém se dohodnou s ostatními.

Je jedno, jestli se bavíme  
o Modelu OSN, NATO či Evrop-
ské unie, smysl je u všech stejný. 
Ukázat studentům problematiku 
mezinárodních vztahů, organizací, 
diplomacie a etikety alternativní 
formou, která dosud v rámci České 
republiky chybí. Pevně věřím, že 
naše snaha nepřichází vniveč, ale 
naopak přináší své plody v podobě 
mnohých účastníků projektu, kteří 
i díky jeho absolvování zazname-
návají jak pracovní, tak vzdělávací 
úspěchy. 

Z drobného projektu, který ve 
svých začátcích čítal něco kolem 
dvaceti studentů, se během let vy-
vinul největší vzdělávací projekt 
střední Evropy. A vy jste jeho sou-
částí. To, že jste dnes tady a čtete 
tyto řádky, svědčí o jediném.  My-
šlenka, která vznikla před více jak 
šestnácti lety, přetrvává a roky jí 
rozhodně neubraly na síle. 

Rád bych vám jménem svým  
i jménem celého, téměř šedesáti-
členného přípravného týmu popřál 
příjemné čtení a úspěšné zakončení 
letošního Summitu.
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editorial

David Petrbok
hlavní koordinátor PSS

čTěTe
Doporučujeme:
Konference TeD

Poznejte myšlenky svě-
tových lídrů a nechte se 
inspirovat! 

Více na straně  8

Tajemství komunikace: 

Naučte se jednat  
s lidmi. Zásady, jak  
na to, v kostce.

Více na straně  99
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Úhel pohledu
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» pokračování ze str. 1
rických v České republice. K nim 
se přidá zástupkyně zastřešující or-
ganizace Asociace pro mezinárodní 
otázky Maria Staszkiewicz a Hana 
Halfarová za Nadaci Educa. Chy-
bět nebude ani poselství od jedné 
z nejvýznamnějších postav světové 
diplomacie Pan Ki-mun.

Ke slovu se samozřejmě do-
stanou i delegátům dobře známí 
koordinátoři jednotlivých složek 
Summitu – Modelu OSN, Modelu 
NATO a Modelu Evropské unie. Ti 
stručně představí náplň své práce, 
nastíní agendu pro jednání a pak již 
předají slovo vybraným zástupcům 
svých Modelů, kteří se přihlásili 
k přednesení projevů v dopolední 
části programu. Tito delegáti tak 
dostanou možnost se stanoviskem 
svého státu vystoupit před množ-
stvím vážených hostů. 

oDPoleDne PaTří Delegá-
Tům

Po nezbytném občerstvení za-
hájíme odpolední část programu, 
která již bude patřit na prvním místě 
samotným účastníkům. Za kaž-
dou delegaci přednese vždy jeden 
její zástupce úvodní stanovisko,  
v němž shrne priority svého státu 
pro nadcházející konferenci. Své 
„velvyslance“ si volily delegace 

samy mezi sebou – a už z toho dů-
vodu věříme, že se dohodly tak, aby 
úroveň reprezentativnosti projevů 
byla co možná nejvyšší. Vystoupivší 
delegáti se každopádně mohou těšit 
na kritickou – ale spravedlivou – 
zpětnou vazbu. Jako tradičně budou 
totiž jejich projevy hodnotit vybraní 
členové sekretariátu, a to jak slovně, 
tak počtem hvězdiček. Toto hodno-
cení bude zveřejněno již druhý den 

v čerstvém konferenčním vydání 
Chronicle. Nejlepší projevy budou 
na závěr konference vyhlášeny  
a oceněny.

UBěhneTe maraTon jeD-
nání?

Po slavnostním zahájení odstar-
tuje od sobotního rána skutečný ma-
raton jednání. Ten nebude probíhat 
nikde jinde než v budově Kongreso-
vého centra Praha, stojící nedaleko 
historického klenotu Vyšehradu, 
jemuž na protější straně dělá společ-
nost Nuselský most.

Místo, kde před jednadvaceti lety 
vznikala první porevoluční vláda  
a kde v následujících letech zasedal 

Mezinárodní měnový fond i Seve-
roatlantická aliance, je jistě tím pra-
vým pro vrcholná jednání Pražského 
studentského summitu. Stovky mla-
dých, inteligentních a motivovaných 
lidí jsou navíc jistě nejlepším čistí-
cím prostředkem na „zatuchlinu“, 
která zde snad ještě mohla zůstat po 
normalizačních zasedáních KSČ. 

Po více než padesát hodin –  
– s přestávkami na nezbytný odpo-

činek – zde budou delegáti ze všech 
koutů republiky řešit zásadní pro-
blémy dnešního světa. Zabývat se 
budou právem národů na sebeurčení 
i otázkou statutu Kosova, regulací 
bankovního sektoru i problematikou 
trvale udržitelného rozvoje – tedy 
otázkami, k jejichž zodpovězení 
mají orgány, ve kterých působí, 
plnou kompetenci. Na delegátech 
leží úkol ji využít.

šKola žIVoTa
Agendu jednání, tak zásadní pro 

celou konferenci, si přitom dele-
gáti vesměs sestavují sami.. Již při 
jejím schvalování si proto poprvé 
naostro vyzkoušejí, jaké to je hájit 

často osamocený názor své země či 
jak se tvoří funkční koalice států. 
Hledají kompromisy, učí se vyjed-
návat. Výsledný dokument musí 
přece podpořit většina z nich. Není 
lepší školy života.

Abychom se však netvářili pře-
hnaně akademicky, měli bychom 
připomenout, že významným cílem 
Pražského studentského summitu 
je také sblížení osobnostně zajíma-
vých lidí. Ti tak mohou získat uži-
tečné kontakty, či dokonce navázat 
dlouhodobá přátelství (což je běžnou 
praxí, jak vám kdokoli ze sekretari-
átu jistě rád potvrdí). K tomuto účelu 
slouží více či méně formální podve-
černí setkání během konference v re-
stauracích a klubech našeho hlavního 
města. Třešničkou na dortu je pak 
závěrečný tematický Social Event,  
o jehož námětu, průběhu a pořizo-
vání vstupenek vás budeme včas 
informovat. Doufáme, že to bude 
příjemné odreagování po náročném 
zasedání.

Vážení hosté, milí delegáti, věříme, 
že pro vás bude zahájení závěrečné 
slavnostní konference zajímavým 
zážitkem a že se budete na Summit 
rádi vracet. Delegátům navíc přej- 
me mnoho sil k jednání, budou je 
jistě potřebovat! 

Tomáš Jungwirth

„Na vyhodnocení projevů se  
můžete těšit již zítra.“
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TOP 09:Jak existovat vedle ODS?Proč zastavit maturity
Státní zkouška ukázala, že hloupí nejsou studenti, ale testy

Být proti velkým koalicím by b

R
O

Č
N

ÍK
 X

X
I  

|  
8

.  
–

 1
4

.  
1 1

.  
20

10
 |

 3
9

 K
Č

S
K 

1,
8

0 
€ 

(5
4

,2
0 

S
K

) 
| D

E 
2 ,

8
0 

€ 
| B

E 
3,

0
0 

€ 

Irák:
Naše reportérka v Bagdádu Inovace:Švédsko – země, která žije z odpadků

Guerilla marketing:Za málo peněz hodně reklamy

SPOLEČNOST: PŘÍBĚH UPRCHLÍKŮ, 

KTERÉ SI OBLÍBIL PREZIDENT

  Jméno a příjmení:

  Firma, IČ:

  Ulice, č. p.:

  PSČ, obec:

  Telefon:

  E-mail:

  Datum a podpis:

závěrečná konference již pošestnácté 

Po slavnostním zahájení odstartuje od sobotního rána skutečný maraton jednání.
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Co stojí za Summitem

Když se při debatě o Summitu objeví informace,  
že jde o 16. ročník tohoto projektu, lze to brát jen  
jako faktografický údaj – nebo je možné se zeptat,  
jaké myšlenky či úmysly stály za jeho založením  
před mnoha lety a zda fungují i dnes.

První „Summit“, tehdy Praž-
ský model Spojených národů 
(PMUN), proběhl v roce 1996. 

Na podzim téhož roku byl zahájen 
druhý ročník, který svou strukturou 

pěti workshopů a konference odpo-
vídal tomu, co se děje na PSS nyní.

Myšlenka „modelovat“ jed-
nání OSN není originální, modelů  
v různé formě najdeme spoustu: od 

„dětského“ modelu ze základní školy  
v legendárním seriálu The Simpsons 
až po zcela profesionální simulaci 
jednání všech orgánů a výborů OSN 
na Harvardově univerzitě.

jaK DělaT moDel V čr?
Zakladatelé PMUN chtěli vlastní 

projekt obohatit něčím novým, 
originálním a zároveň užitečným. 

Rozhodli se proto nedělat pouze 
samotnou simulaci jednání (tedy 
konferenci), ale chtěli účastníky  
i vzdělávat. Cílovou skupinou se stali 
starší studenti středních škol, kteří 
se už o mezinárodní dění zajímali, 
ale jejich škola jim většinou nebyla 
schopná poskytnout dostatek infor-
mací a možností k seberealizaci.  

Proto vznikla myšlenka pří-
pravných setkání – workshopů, 
kde se delegáti na hlavní jednání 
na konferenci připravují, ale která 

představují hodnotu i sama o sobě – 
účastníci si z nich odnesou mnohem 
víc než jen informace pro samotnou 
konferenci.

rozVoj V DalšíCh leTeCh
Přestože se v průběhu let Model 

OSN vyvíjel a měnil, „přibral“ další 
mezinárodní organizace a přejme-
noval se na Pražský studentský sum- 
mit, jeho funkční struktura byla 
zachována. Důležitější však je, že 
nebyla změněna ani jeho podstata 
– tedy snaha využít zájmu mladých 
lidí o mezinárodní dění, příležitost 
je vzdělat a rozvinout schopnosti, 
které potenciálně mají.

A také zůstali ti, kdo za projektem 
stojí: pestrá skupina vysokoškol-
ských studentů, kteří dobrovolně, 
ale profesionálně vedou velký 
projekt a při značné konkurenci  
v tomto oboru drží svůj Summit 
jako největší a nejzajímavější vzdě-
lávací projekt svého druhu u nás.

Antonín Berdych
předseda správní rady AMO

/2001-2004 hlavní koordinátor/

„Podstata projektu  
se nemění.“

Představujeme patrony modelu oSn!
16. ročník Pražského studentského summitu má tu čest  
představit nové patrony orgánů Modelu OSN. Oslovili 
jsme významné aktéry na poli diplomacie, aby převzali 
patronát nad jednotlivými orgány Modelu OSN a svou 
patronací tak vyjádřili podporu myšlence Pražského  

studentského summitu a jeho činnosti. Svou životní  
dráhou jdou mnohdy příkladem našim účastníkům.  
V průběhu Summitu jsou tito patroni informováni  
o činnosti „svého“ orgánu a dva z nich se dokonce přes 
svou profesní vytíženost slavnostní konference zúčastní.

Karel KoVanDa
patron rady bezpečnosti

Karel Kovanda patří mezi nejvýznamnější 
české diplomaty. Velmi výrazně se anga-
žoval zejména ve vztahu České republiky 
k NATO a OSN. Při OSN působil nejprve 
jako viceprezident, poté jako prezident 
Ekonomické a sociální rady. Účastnil se 
také jednání v Radě bezpečnosti, kde 
sehrál významnou roli při řešení rwand-
ského konfliktu. 

marTIn PaloUš
patron Valného shromáždění

Martin Palouš do roku 2010 zastával 
pozici velvyslance Stálé mise České  
republiky při OSN v New Yorku. Před-
tím působil ve funkci velvyslance České 
republiky ve Spojených státech americ-
kých ve Washingtonu. Podílel se také 
na založení Občanského fóra a byl  
poslancem tehdejšího Federálního  
shromáždění.  

PaSCal lamy
patron Světové obchodní organizace

Pascal Lamy je generálním ředitelem 
Světové obchodní organizace (WTO). 
Působil také jako poradce francouz-
ského ministra financí a později jako  
ekonomický poradce premiéra. Od 
roku 1985 zastával funkci šéfa kabinetu  
předsedy Evropské komise.  

FeDor roSoCha
patron rady pro lidská práva

Fedor Rosocha v současné době  
vykonává pozici viceprezidenta Rady 
pro lidská práva při OSN. Dále působí 
jako velvyslanec a stálý představitel  
Slovenské republiky při OSN v Ženevě. 
V minulosti zastával mimo jiné funkci 
ředitele sekce zahraničních ekonomic-
kých vztahů na slovenském ministerstvu 
zahraničních věcí.  
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měla by být rada bezpečnosti rozšířena o další státy?
Delegátský duel

Truong Thu Thuy 
JAPONSKO, SC

Od dob druhé světové války, 
kdy vznikala Organizace 

spojených národů, se dění na me-
zinárodní scéně podstatně změ-
nilo. Členské státy dnes musí čelit 
zcela novým výzvám, které před 
více než šedesáti lety neznaly,  
a je proto na místě zamyslet se 
nad otázkou, zda rozložení sil  
v Radě bezpečnosti vhodně re-
flektuje zájmy současného světa 
tak, aby její jednání byla sku-
tečně efektivní.

Japonské císařství se jako silná  
a moderní země s významným 
postavením ve světové ekonomice 
dlouhodobě a efektivně angažuje 
v oblasti míru, mezinárodní spo-
lupráce a odzbrojení. Je rovněž 
největším světovým poskytova-

telem rozvojové pomoci. Patří 
mezi ty země, jejichž postavení 
se během posledních šesti dekád 
změnilo natolik, že je bezesporu 
připraveno v rámci OSN převzít 
na sebe mnohem větší zodpověd-
nost, a to například jako jeden ze 
stálých členů Rady bezpečnosti. 
Domníváme se, že rozumná re-
forma je nutná pro posílení funkce 
OSN ve světě, zvláště pak reforma 
Rady bezpečnosti by měla značný 
dopad na důvěryhodnost a efekti-
vitu Organizace jako celku. 

lucie Kovářová, 
TuRECKO, SC

V současnosti rychle se měnící 
svět vyžaduje naši přizpůso-

bivost. Pokud má OSN naplňovat 
svou roli zprostředkovatele mezi-
národní bezpečnosti, bez reformy 
Rady bezpečnosti se rozhodně ne-
obejde. Jedním z hlavních principů 
OSN, který se musíme snažit dodr-
žovat, je rovnoprávnost všech členů. 
Z toho důvodu Turecko, na rozdíl od 
Japonska, nepodporuje nárůst počtu 
stálých členů. Právě koncept perma-
nentního členství s právem veta je 
totiž mnohými považován za pravý 

opak tohoto principu. Zvýšení počtu 
stálých křesel by se neshodovalo  
s ideou demokratické, spravedlivé  
a transparentní Rady.

Je však nezpochybnitelné, že 
složení Rady bezpečnosti by mělo 
odrážet nynější geopolitické roz-
ložení moci lépe, než jak tomu je  
v současné době. Toho je podle nás 
možné dosáhnout zvýšením počtu 
nestálých členů a hlavně rozšířením 
jejich mandátu. „Správná“ skladba 
by se totiž minula účinkem, kdyby 
nebyl zajištěn dostatek demokratič-
nosti při jednání. Ze stejného důvodu 
bychom byli i pro zvážení možnosti 
odebrat stálým členům právo veta, 
které často v klíčových momentech 
znemožňuje Radě být jakýmkoli pří-
nosem pro mezinárodní bezpečnost.

Státy Rady bezpečnosti OSN se shodují na 
tom, že je třeba její vnitřní reformy. Bude však 
ona otázka zásadní změny – (ne)přijetí no-
vých stálých členů – tématem, které Radu roz-
dělí a rozvlní její tiché vody? Reflektuje její 
složení současné geopolitické uspořádání?
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» pokračování ze str. 1
totiž úcta k opozičnímu názoru či 
připravenost odstoupit z funkce, 
přičemž toto odstoupení pro ně  
a jejich blízké neznamená bezpro-
střední ohrožení na životě. To pova-
žuji za ten největší problém.

Strany ve fungující demokra-
cii staví svoji sílu na fenoménu 
změny, přičemž právě tato změna 
produkuje ve svém konečném dů-
sledku stabilitu. Země, ve kterých 
jsou dnes nepokoje, byly dlouho-
době stabilní. Vždy tady byla jedna 

tvář, která reprezentovala dané 
společenské zřízení až po dobu 
několika desetiletí – jako Mubarak  
v Egyptě nebo plukovník Kaddáfí 
v Libyi. Na první pohled byly tyto 
společnosti mnohem stabilnější než 
společnosti demokratické. Ukázalo 
se ale, že tato stabilita nakonec pře-
rostla v jakési politické zmrtvění.

Jaká by měla být reakce Západu, 
pokud si v případné nastolené 
demokracii bude většina přát 
například zavedení některých 
částí islámského práva či jiných, 
ne zcela liberálních opatření?

Západ sám sebe dostal do pasti, 
když několikrát deklaroval, že bude 
respektovat vůli místního lidu. Aniž 
by tušil, jaké ty tužby protestujících 
vlastně jsou. Znovu zdůrazňuji, že 
hlavní tužbou protestujících není 
politická liberalizace a demokracie, 
nýbrž možnost se realizovat – pra-
covně a společensky. A pak možná 
teprve přichází tužba po demokra-
cii. Je to podobné jako v Rusku: 
Lidé budou ochotni akceptovat 
vládu kohokoli, kdo jim dá hmata-
telné důkazy o tom, že mají nějakou 
sociální perspektivu. A upřímně 
řečeno nevěřím, že v Egyptě bude 
vládnout někdo, kdo bude schopný 
v krátkodobém horizontu prosadit 
demokracii.

A reakce Západu?
Existuje jen jediná možná – re-

spektovat, co si místní lidé vyberou. 

Druhou alternativou je pouze pře-
vzetí odpovědnosti, což znamená ná-
vrat ke kolonializmu a to je politicky 
neprůchodné.

K událostem se zprvu silněji 
nevyjádřila ani Evropská unie, 
ani Česká republika. Ta se při-
tom snaží orientovat právě na 
ochranu lidských práv, která 
byla v Egyptě očividně pošlapá-
vána.

Malé země mohou na tomto poli 
udělat nesmírně užitečnou práci za 
předpokladu, že se mu věnují syste-
maticky. Česká republika by tu je-
dinečnou roli mohla sehrát, kdyby  
v tom byly zajedno všechny re-
levantní síly, které se zde věnují 
tvorbě zahraniční politiky. Evi-
dentně tomu tak ale nebylo. Za-
hraniční politiku u nás tvoří vláda, 
která má k tomuto účelu minister-
stvo zahraničí. Pak je tady ale ještě 
jedna síla, která se zahraničněpo-
litickému diskurzu věnuje, a to je 
prezident. Od vzniku České repub-
liky zde existovala disharmonie  
v tom, co chtěla vláda a co 

prezident. Dokud byl prezi-
dentem Václav Havel, byl po-
slem lidskoprávního rozměru 
jednoznačně on, navíc se těšil 
nesmírnému respektu v zahraničí. 
Na druhou stranu dokud byla vláda  
v rukou Václava Klause, prio-
ritou rozhodně nebyla lidsko-
právní tematika, ale ekonomická 
diplomacie. V okamžiku, kdy se  
z Václava Klause stal prezident, se 
role prohodily.

Česká republika tedy nikdy ne-
zažila delší období, kdy by z kaž-
dého z těchto tří míst – z Černínu, 
z vlády a z Hradu – zněl unisono 
jeden hlas. To je důvod, proč se 
tohoto tématu Česká republika 
nikdy nedokázala zmocnit tak, jak 
by pravděpodobně mohla.

Cítíte nebezpečí přelití nepokojů 
i do jiných než arabských zemí? 
Které vám přijdou nejohroženější?

Myslím, že se může přelít všude 
tam, kde není do života společnosti 
dostatečným způsobem zakompo-
novaná změna. Čili například post- 
sovětská Střední Asie. Tam lze 
vidět dlouhodobou stabilitu vlád-
noucích kádrů – například v čele 
Ázerbájdžánu rodina Alievů nebo 
v Kazachstánu Nursultan Nazarba-
jev. U něj se mění pouze nálepka, 
zda je tajemníkem Ústředního vý-
boru Komunistické strany Kazach-
stánu nebo zda je prezidentem. 
Jinak je to ale stále ta samá osoba. 
Taková je také drtivá většina sub-
saharské Afriky. A všechny země, 
kde se k této dlouhodobé stabilitě 
připojí ekonomická nevýkonnost  
a dlouhodobě neřešené sociální 
problémy, se mohou aktuálním 
děním inspirovat. Tím spíš, že se 
dnes Západ drží obezřetně stranou.

Lukáš Zícha
Nezkrácenou verzi najdete na  
našich webových stránkách.

„Stabilita přerostla  
v zmrtvění.“

Od vzniku České republiky zde existovala disharmonie v tom, co chtěla vláda a co prezident.  
(Romancov o diskurzu zahrační politiky České republiky)

Rozhovor
musíme respektovat, co si místní lidé vyberou
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Kongo – zapomenutá beznaděj
Věděli jste, že na výrobu notebooků, mobilů a jiných 
elektronických zařízení je nezbytná nerostná surovina 
coltan? V Demokratické republice Kongo se nachází  
přibližně sedmdesát procent celosvětové zásoby této 
rudy. Zdá se tedy, že by tato středoafrická země mohla 
být jednou z nejbohatších. Zásoba tohoto nerostu je 
však pro místní obyvatele paradoxně zkázou – denně 
kvůli ní umírají stovky mužů, žen i dětí. 

Občanská válka v Kongu 
je od druhé světové války 
nejkrvavějším konfliktem, 

během kterého zemřelo odhadem 
šest miliónů lidí. Přesto o ní široká 
veřejnost ví jen velmi málo. Mezi 
její příčiny patřily kromě neustá-
lých bojů o nerostné suroviny také 
následky genocidy ve Rwandě  
z roku 1994, po které se někteří 
Hutuové, s ještě nezaschlými 
krvavými stopami na svých ma-
četách, usídlili v uprchlických tá-
borech na východě Konga.

KaPKa KrVaVé hISTorIe
Po spojení s místními povsta-

leckými jednotkami se jejich 
jediným cílem stalo bohatství  
z ilegální těžby nerostů. K němu 
vedou hrůzné cesty zotročování 
dětí, najímání dětských vojáků, 
mučení civilistů „pro zábavu“ či 
znásilňování žen.

Smutnou skutečností, která ne-
vnáší do příběhu Konga ani kapku 
naděje, je, že se zde setkáváme  
s osudy žen, které byly brutálně 
znásilněny nejen povstaleckými 
milicemi, ale také vládními 
vojsky. Ta jsou bídně placena  
a velmi špatně organizována, 
vojáci nemají žádnou disciplínu  
a zřejmě ani představu o tom, 
čemu mají pomáhat či co mají 

bránit, a tak není neobvyklé, když 
jako určitý druh „výpalného“ zná-
silňují místní ženy. 

ženy Bez naDěje
To však stále není to nejhorší, 

co se ženě v Kongu může stát.  
Samotný akt je navíc provázen 
hrůznými projevy násilí a oběti pak 
často potřebují naléhavou lékařskou 
péči, která jim ve většině případů 
nemůže být poskytnuta. Celá tragé-
die je umocněna tím, že podle konž-
ských tradic nemůže muž svou ženu 
přijmout poté, co obcovala s jiným 
mužem – to, že s ním byla nedob-
rovolně, již nikoho nezajímá. Ženy 
proto často nepřiznávají, co se jim 
stalo, bývají však tak znetvořené, 
že to jejich muž pozná a vyžene 
je do ještě větší bezmoci i s dětmi, 
zrozenými z těchto aktů, protože si 
nemůže dovolit podobnou „ostudu“ 
před sousedy. 

Šíleným faktem je, že podobných 
příběhů se právě v tento okamžik 
odehrávají stovky a mnohé z těchto 
žen je zažívají i vícekrát za svůj 
život. Jejich osudy však zůstávají 
bezejmenné a němé, protože bo-
hatý svět na ně již zapomněl. Ne-
dovolme to. 

Michaela Matušková  
delegátka Řecka, HRC

Delegáti píší

Úspěšní účastníci Summitu
jan haVráneK

Od roku 2001 člen Asoci-
ace pro mezinárodní otázky  
a bývalý organizátor Pražského 
modelu OSN, kde působil  
i jako delegát v Radě bezpeč-
nosti za ukrajinu a Francii.  
V letech 2004-2005 se stal 
hlavním koordinátorem pro-

jektu. Následující rok také 
předsedal historicky prvnímu 
Modelu NATO. Vystudoval 
univerzitu Karlovu a zíslal ma-
gisterský titul z bezpečnostních 
studií na The Fletcher School of 
Law and Diplomacy v Bostonu. 

V minulosti pracoval v Praž-
ském institutu bezpečnostních 
studií, nejprve jako progra-
mový koordinátor a později 
jako externí spolupracovník. 
Dále pracoval jako vědecký 
pracovník v The Jebsen Center 
for Counter-Terrorism Studies 
nebo jako výzkumný asistent 
v Institute for Foreign Policy & 
Analysis. V současné době za-
stává funkci zahraničně-politic-
kého poradce ministra obrany  
Alexandra Vondry.

lUBoš VeSelý

Luboš Veselý je zakládajícím 
členem Asociace pro meziná-
rodní otázky, kde působil jako 
její místopředseda a později  
i jako předseda. Absolvoval obor 
Ruská a východoevropská studia 
na Institutu mezinárodních studií 
Fakulty sociálních věd uK. 

Během studia zastával funkci 
odborného pracovníka zahra-
ničního oddělení politického 
odboru Kanceláře prezidenta 
republiky, kde se zabýval re-
gionem střední a východní 
Evropy a mezinárodními or-
ganizacemi. V letech 2002 až 
2006 také pracoval v Centru 
pro demokracii a lidská práva 
v rámci organizace Člověk  
v tísni, kde byl zodpovědný za 
projekty v Bělorusku, Moldav-
sku a na ukrajině. Poté působil 
ve Výzkumném centru AMO 
jako ředitel a později analytik. 
V prosinci 2008 byl jmenován 
zvláštním zmocněncem pro 
Česko-polské fórum. Od minu-
lého roku působí jako diplomat 
politického úseku velvyslanec-
tví ČR na ukrajině.

Budou žít v lepší budoucnosti?
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Tak trochu jiná konference 

Místo, kde špičky ze všech oblastí lidského konání – 
lidé, kteří dosáhli mimořádných úspěchů, mají přesně 
osmnáct minut na to, aby řekli to nejdůležitější, na co  
v životě přišli. Přijde vám to jako skvělý nápad a ptáte 
se, kde byste jejich projevy našli? Vítejte na TED.com.

TED Conference (zkratka 
z anglického Technology; 
Entertainement; Design) je 

každoroční konference pořádaná 

v kalifornském Long Beach/Palm 
Spring. Ta představuje jedinečné 
propojení zdánlivě navzájem si 
cizích oblastí vědy, podnikání  
a umění, které se za pětadvacet 
let díky kvalitě řečníků a jejich 
vystoupení stala legendou. Již od 
svého vzniku TED spojuje chytré, 
inspirativní a komunikativní lidi,  
a to napříč oborovými škatulkami, 
přičemž jim dává možnost nahlí-
žet za hranice svých profesních 
světů. Nadnárodní podnikání se tu 
potkává s filozofií, věda s uměním 
a technologie s nejvážnějšími glo-
bálními výzvami. Každý z řečníků 
má přitom na svůj projev právě 
osmnáct minut. Stručnost tu však 

neznamená bezobsažnost. Právě 
naopak. 

Není divu, že se v takové at-
mosféře řeší pozoruhodné otázky, 
jako co se mohou neziskové orga-
nizace naučit od Coca-Coly, jak 
doopravdy trvale pomoci Rwandě 
nebo co má společného rajčatová 
omáčka s Platónem a jak to vše 
souvisí s lidským štěstím.

éra InTerneTU
Když se v roce 2007 organizá-

toři rozhodli začít zveřejňovat zá-
znamy jednotlivých vystoupení na 
internetu s podtitulem Ideas worth 
spreading (Nápady hodné šíření), 
nečekali, co tím způsobí. Ohlas 
byl tak velký, že se celé webové 
stránky brzy přestavěly a záznamy 
fascinujících vystoupení se staly 
jejich hlavním obsahem. Od té 
doby nasbíralo 700 zveřejněných 
vystoupení skoro 300 milionů 
zhlédnutí. Díky stránce TED.com 
můžete slyšet a vidět velikány naší 
doby z pohodlí obývacího pokoje.

Každý, kdo na TED promlouvá, 
je totiž v nějakém směru výji-

mečný. Často se jedná o vedoucí 
osobnosti v oblasti technologií, 
inovací, zábavního průmyslu, de-
signu, vědy, podnikání, globálních 
témat nebo umění, což dává jejich 
projevům nový rozměr. 

náPaDy hoDné šíření
Jako své poslání si konference 

vytkla šířit myšlenky a nápady 
vedena vášnivým přesvědčením  
o síle myšlenek měnit postoje, životy  

a v konečném důsledku svět. Po-
zoruhodné je, že se jí přesně toto 
úspěšně daří. Díky výjimečnosti 
projevů si totiž dokázala získat 
komunitu lidí, kteří jsou cílům 
konference oddáni, a která se 
navíc neustále rozšiřuje. Celou 

konferencí tak prostupuje zvláštní 
atmosféra odhodlání dělat věci 
jinak, lépe.

Například kultura tu není chá-
pána jako přítěž na cestě ke kon-
kurenceschopnosti, ale jako něco, 
co pomáhá objevovat nové myš-
lenky a neotřelé pohledy. Stejně 
často jako umělce je však na pódiu 
možné vidět sociální inovátory se 
strhujícím životním příběhem. Co 
třeba postavit síť škol v sociálně 
vyloučených oblastech a dosaho-
vat přitom vysoce nadprůměrných 
výsledků?

TeD a TaDy
Od loňského roku se neziskové 

konference začaly lavinovitě šířit 
do dalších zemí díky programu 
TEDx. Jde o nezávisle organizo-
vaná TED setkání spojená spo-
lečnou značkou celosvětové sítě. 
Ve více než stovce zemí se od té 
doby konalo přes šest set TEDx 
akcí, další desítky se právě chys-
tají. Tato vlna už dorazila i k nám: 
První velké akce TEDx Brno  
a TEDx Prague proběhly na pod-
zim, TEDx Bratislava dokonce už 
v květnu roku 2010.

malý PoKUS
A tak až se příště podíváte na in-

ternet, zkuste se z nespočtu videí, 
které tam naleznete, podívat na 
jedno právě z TED. Možná uvidíte 

něco, co vám změní život, nebo 
objevíte myšlenku, která jednou 
změní svět. Za osmnáct minut času 
ten pokus určitě stojí!

Lukáš Hendé Djakoualno
místopředseda GA 

Doporučujeme

Gates jako host TED, kde hovořil o dostupnosti energií a nutnosti pomáhat chudým.

„Přes hranice světů.“

Rozmanitost témat je výsahou TED – zde přednáška o pop kultuře.
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jak přinutit kapra štěkat aneb Tajemství 
efektivní komunikace

Víte, že to, co říkáte, tvoří 
pouze sedm procent prv-
ního dojmu? Celými 55 % 

působí váš vzhled, způsob chůze  
a držení těla a 38 % pozornosti bude 
zaměřeno na váš způsob mluvy. Zna-
mená to tedy, že i ti nejvzdělanější 

z nás nemusejí dosáhnout svého? 
Ano. A plyne z toho, že můžete říkat 
hlouposti a nikdo si toho nevšimne? 
Samozřejmě, že ne. Záruka úspěchu 
je ukryta někde uprostřed. Nestačí 
vědět nebo umět. Musíte to, co víte 
a umíte, prodat.

V momentě, kdy si tohle lidstvo 
uvědomilo, začaly být kurzy od-
povídající na otázky jak úspěšně 
jednat s lidmi, jak prosadit svou 
vůli či jaké jsou zásady obchodního 
jednání hojně navštěvovány lidmi 
ze všech oborů, ve kterých dochází  
k sociálnímu kontaktu . Autoři věnu-
jící se těmto oblastem jsou uznávaní 
po celém světě a jména jako Guth-
-Jarkovský, Allan Pease či samotný 
Machiavelli zní povědomě snad 
všem uším. Etiketa telefonických 
společností, dodavatelů, netiketa 
(etiketa na internetu), manažerská 
etiketa, etiketa golfu. Dnes už má 
téměř každý obor svá vlastní pravi-
dla chování. Často ale zapomínáme, 
že se do kontaktu s lidmi dostáváme 
prakticky každý den doma, na pra-
covišti či tramvaji a že právě v těch 
nejběžnějších životních situacích 
nejlépe poznáme, jak dobře ovlá-

dáme to tajemné a neocenitelné 
umění jednat s lidmi.

BUď ChyTřejší, ale nemlUV 
o Tom

Dale Carnegie ve své stále aktu-
ální knize Jak získávat přátele a pů-

sobit na lidi shrnuje základní zásady 
úspěšně komunikace. Místo toho, 
abyste je jen letmo přelétli očima, 
se zkuste zamyslet a zvážit, zda se 
podle nich opravdu chováte a při ja-
kých nových konkrétních příležitos-
tech je můžete uplatnit. Uvidíte, že 
pokud se jimi budete řídit, prosadíte 
svou vůli i tam, kde jste předtím ne-
měli štěstí. A kdo ví, třeba to právě 
pro vás mohou být vrátka k život-
nímu úspěchu.

ChCeTe BýT oBlíBení? 
Prvním obyčejným, ale důležitým 

předpokladem je úsměv. Naučte se 

naslouchat, povzbuzujte druhé, aby 
hovořili o sobě. A když už mluvíte 
vy, tak především o tom, co zajímá 

druhé. Říká se, že každý, kdo kdy 
navštívil Theodora Roosevelta, byl 
velmi překvapen hloubkou jeho vše-
obecných znalostí skoro ve všech 
oborech. Myslíte, že Roosevelt byl 
jednoduše tak vzdělaný? Nemusel 
být. Podle vlastních slov jen vždy 

večer před návštěvou strávil několik 
hodin ve své kanceláři a zjišťoval 
si co nejvíce zajímavostí o hostovi,  
o jeho práci a koníčcích. Mnohokrát 
uzavřel výhodné smlouvy či pře-
svědčil druhé ke spolupráci jen díky 
předchozímu dlouhému družnému 
rozhovoru.

jaK SI zíSKaT DrUhé? 
Ukažte jim, že respektujete jejich 

názory, a rozhodně jim neříkejte, že 
se mýlí. Jakmile se ale omylu do-
pustíte vy, uznejte to naopak rychle 
a ochotně. Touha vyniknout je jedna 
z nejpřirozenějších lidských vlast-

ností, probuďte ji v tom, na koho 
se snažíte zapůsobit, a využijte ve 
svůj prospěch. A nakonec nejúčin-

nější metoda: Přesvědčte druhého, 
že nápad vznikl v jeho hlavě.

BUďTe VůDčí oSoBnoSTí! 
Nekritizujte, ale motivujte. Kritika 

vzbudí v ostatních pouze automatický 
obranný reflex, zatímco dobře mířena 

motivace a vyzdvihnutí i sebemen-
šího zlepšení je naopak povzbudí  
k dobrovolné nápravě chyb a vám 
neubere na oblíbenosti. Dejte dru-
hým předem najevo, že o nich máte 
to nejlepší mínění, aby měli snahu 
mu dostát. A snažte se, aby lidé rádi 
udělali to, co jim navrhujete. Pravý 
diplomat se totiž pozná podle toho, 
že vás pošle pryč takovým způso-
bem, že se na tu cestu budete těšit.

A jeden malý životní příklad 
toho, jak důležitá je schopnost 
umět jednat s lidmi: Kdysi dávno 
žil chlapec s nedostatkem taktu  
a bouřlivou povahou. Tak dlouho 
se posmíval lidem a psal uštěpačné 
dopisy, až byl jednou vyzván na sou-
boj mečem. Vyvázl jen o vlásek, ale 
odnesl si z toho neocenitelnou zkuše-
nost v podobě lekce v jednání s lidmi.  
V tento moment si začal uvědo-
movat, že schopnost komunikovat  
a působit na lidi je mnohokrát účin-
nější než použití vzteku a násilí. 
Tento mladý muž se jmenoval Ab-
raham Lincoln.

Veronika Kadlecová
místopředsedkyně ECOSOC

„V celé dosavadní historii byli vynikajícími lídry obyčejní lidé 
s neobyčejnou vizí – a s dovedností tuto vizi komunikovat.”

Peter Urs Bender

Správná gestikulace udržuje pozornost posluchače a zdůrazňuje náš projev.
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Valné shromáždění – GA

Článek 9 Charty OSN říká, 
že Valné shromáždění se 
skládá ze všech členů Or-

ganizace spojených národů. Díky 
tomu se jedná o největší řečnické 
fórum světa. K jeho dalším speci-
fickým znakům patří velmi obsáhlá 
agenda. Valné shromáždění napří-
klad projednává a činí doporučení 
v jakýchkoli otázkách, které spa-
dají do rámce Charty nebo mají 
vliv na pravomoci a funkce které-
hokoli jiného orgánu OSN. Pokud 
se ale stejnou otázkou zabývá  
i Rada bezpečnosti, Valné shro-
máždění ji řešit nesmí. 

(ne)reálná SImUlaCe
Vše výše zmíněné charakterizuje  

i orgán simulovaný na Pražském stu-
dentském summitu. Lehká odlišnost 
od skutečnosti se ale přeci jen najde. 
Každému jednání v plénu předchá-
zela jednání podle geografické pří-
slušnosti ve čtyřech regionálních 
skupinách – Africké, Americko–pa-
cifické, Asijské a  Evropské. 

Předsednictvo pro letošní ročník 
z širokého pole působnosti vybralo 
následující okruhy: proliferace ja-
derných zbraní, právo národa na 
sebeurčení a oficiální rozvojová 
pomoc LDCs. Ke každému bodu 

dostali delegáti materiál se základ-
ními informacemi, vyslechli si zají-
mavou přednášku hosta a následně 
bod více či méně úspěšně projednali 
mezi sebou. Se svými zkušenostmi 
a názory se podělili Václav Dostál 
z Ústavu mechaniky tekutin a ener-
getiky ČVUT, vedoucí Asijského 
programu AMO Ivana Karásková  
a Karel Kout, jenž sloužil na ně-
kolika vojenských misích v Af-
ghánistánu a Kongu. V programu 
nechyběly ani různé seznamovací či 
„rozmlouvací“ hry, aktuality z regi-
onů, nebo dokonce simulace Suez-
ské krize. 

SeParaTISTé, TřeSTe Se!
Na posledním přípravném se-

tkání si delegáti schvalovali znění 
agendy pro právě začínající konfe-
renci. Zaměří se na pravomoci Me-
zinárodní agentury pro atomovou 
energii (IAEA), oficiální rozvojo-
vou pomoc, možná ustanoví novou 
bezjadernou zónu a posvítí si i na 
separatistické snahy. Světový osud 
nyní leží v rukou delegátů Valného 
shromáždění, popřejme jim tedy 
úspěšná jednání a snadné dosažení 
konsenzu.

Lucie Doubková, GA

Rada bezpečnosti – SC

Rada bezpečnosti má v rámci 
Organizace spojených ná-
rodů hned několik primátů: 

Je nejmenším, nejvlivnějším, ale  
i nejkontroverznějším orgánem 
celé Organizace. Koneckonců, 
podle Charty OSN na ní leží tíha 
péče o zachování mezinárodní 
bezpečnosti. Má ještě jedno, pro 

Pražský studentský summit ob-
zvláště významné, specifikum: Je 
orgánem nejosobnějším, tedy mís-
tem, kde si zástupci jednotlivých 
zemí vyměňují své často konfliktní 
názory doslova z očí do očí. 

PěT WorKShoPů, DVa Cíle
Během uplynulých pěti pří-

pravných setkání mělo před-
sednictvo přesně dvě úlohy: 
vybavit své svěřence faktickými 
znalostmi, které jim následně  
v rámci jednání pomohou vést in-
formovanou diskuzi, a vyzbrojit 
je argumentačními a řečnickými 
schopnostmi, jež jim umožní být 
silnými spojenci a pokud bude 
třeba i razantními oponenty. 
První cíl byl realizován prostřed-
nictvím odborných přednášek na 
témata aktuální (současná situ-
ace v Afghánistánu) i dlouho-
době aktuální (rozdělený Kypr), 
druhý za pomoci řečnických her 
v podání samotného předsed-
nictva i kvalifikovaných exter-
nistů (vyjednávací hra z dílny 

Václava Nekvapila). Historická 
krize simulující situaci v Kosovu 
v devadesátých letech pak před-
stavovala první větší test delegát-
ských schopností před samotnou 
konferencí.

na PořaDí záleží
Na posledním workshopu 

bylo nejvíce času věnováno pro-
jednávání agendy, která bude 
předmětem pozornosti delegátů 
na konferenci. V rámci tohoto 
jednání se naplno projevilo, že 
stanovení společných zájmů je 
sice základ, ale životně důležitá 
je i shoda na důležitosti těchto 
zájmů. Radu bezpečnosti tak na-
konec rozdělila otázka zařazení 
bodu „reforma Rady bezpečnosti“ 
na pořadí agendy. Delegáti však 
budou mít prostor pro vyjasnění 
tohoto sporného bodu na kon-
ferenci, kde se dle očekávání 
předsednictva podaří agendu již 
zdárně schválit. 

Lucie Ottingerová, SC

Agenda
• přijetí jižního Súdánu do 

OSN
• současná bezpečnostní situ-

ace v Afghánistánu
• reforma Rady bezpečnosti
• současná situace v Libyi

Model OSN

Agenda
• revize pravomocí IAEA
• reforma systému oficiální 

rozvojové pomoci
• bezjaderná zóna na Blízkém 

východě
• násilné separatistické snahy
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Rada pro lidská práva – HRC

Humanitární krize, poli-
tická práva, dětská práce, 
trest smrti… Nahlédněte 

na chvíli za dveře Human Rights 
Council neboli HRC a hned vám 
bude jasné, že název Rada pro lid-
ská práva nenese tento orgán OSN 
jen tak náhodou.

Základní lidská práva a svobody 
nejsou vznešené fráze, stohy popsa-
ných papírů a nablýskaná jednání 
či konference. Jsou to ty nejzá-
kladnější hodnoty a ideje ovlivňu-
jící život všech lidí kráčejících po 
zemském povrchu. Když se delegáti 
HRC sklánějí během neformál-

ních jednání nad návrhy rezolucí 
a pečlivě připravují pozměňovací 
návrhy, pracují s myšlenkami, 
které v reálné politice rozhodují  
o osudech miliónů lidí. A příběhy  
z Kambodži, Severní Koreje, 
Konga či Rwandy nám ukazují, že 
ne vždy jsou tyto osudy veselé a je 
zapotřebí se jimi zabývat.

Pár KrůčKů Do mInUloSTI
Delegáti HRC ušli od prvního 

workshopu velký kus cesty. Na 
počátku stál tápající, leckdy lehce 
nejistý nováček ztrácející se mezi 
slovy „deklarace“ a „rezoluce“, 

který při představě veřejného vy-
stoupení nabíral barvu poněkud 
přezrálého sýru. Po pěti worksho-
pech před sebou máme mladého 
diplomata s širokými znalostmi 
a výrazem kardinála Richelieu, 
kterého jen tak něco nerozhodí. 
Vyčerpávající jednání, přednášky, 
dokumenty, zajímaví hosté… To 
vše přispělo k přerodu „diploma-
tické“ housenky v motýla.

Během KonFerenCe BUDe 
naPIlno

Počátek konference je jak pě-
tipatrový dort. Proč zrovna dort?  

A pětipatrový? Během předcho-
zích workshopů jsme každou so-
botu upekli jednu vrstvu. Základ 
musí být pevný a stabilní, jinak 
by se dort zhroutil. Pak přichází 
osvěžující náplň a na konec nic 
jiného než závěrečná třešnička.  
A právě takovouto třešničkou je 
pro Pražský studentský summit zá-
věrečná konference, kterou budou 
na půdě HRC naplňovat témata 
jako – práva dětí, politická práva  
v LDCs v jihovýchodní Asii či 
Univerzální periodická revize. 
Pojďme se do nich zakousnout!

Šárka Ošťádalová, HRC

Agenda
• práva dětí (podbody mezi-

národněprávní ochrana dí-
těte a obchod s dětmi)

• politická práva v LDCs v ji-
hovýchodní Asii

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

Posledních dvě stě let s sebou 
přineslo dramatické změny 
společnosti, nové jevy, výzvy 

i problémy. Jejich složitost pak vy-
žaduje řešení přesahující hranice 
jednotlivých vědeckých  odvětví. 
A takovým řešením se věnuje Hos-
podářská a sociální rada. Během 
letošní přípravné časti se účasníci 
ECOSOC měli možnost seznámit 

se čtyřmi z nich: reprodukční po-
litikou, mezinárodním zadlužením, 
kybernalitou a regulací finančního 
sektoru.

Uč Se oD nejlePšíCh!
Aby bylo vůbec možné provést 

kvalitní rozhodnutí s celosvětovým 
dopadem, měli delegáti příležitost 
konzultovat problematiku s před-

ními akademiky a profesionály.  
V ECOSOC tak bylo možné potkat 
absolventy a profesory nejlepších 
univerzit.

Na druhém workshopu nás Petr 
Jánský, absolvent Oxfordu, se-
známil s aspekty zadlužení nejen 
jednotlivých vlád, ale i celých eko-
nomik. Důraz se kladl především 
na uvažování v širším kontextu. 
Taje IT pak prezentoval docent 
Jirovský z ČVUT. Jeho přednáška 
o jednání člověka a společnostech 
v kyberprostoru vyvolala živou 
debatu týkající se bezpečnosti in-
ternetových služeb a sociálních 
sítí. Praktičtěji pojatými problémy 
regulace nás provedl specialista na 
risk-management Boril Šopov. Od-
borně náročné téma se pak dotýkalo 
i takových specifik, jakými jsou ob-
chody „na krátko“ a další možnosti 
spekulací na burze.

VIDITelná rUKa STáTU
Poslední workshop byl již tra-

dičně věnován jednání. Zpočátku 
velmi ostýchávé vystupování se 

během minut proměnilo v emotivní 
diskuzi liberálnějších států repre-
zentovaných hlavně Japonskem 
a Rumunskem a blokem „silné, 
pevné vlády“, za který vystupovali 
především delegáti Kuby a Myan-
maru. Jednání dokonce přineslo 
příspěvek do slovníku ekonomické 
teorie, když delegát Kuby předsta-
vil vizi viditelné ruky státu.

Ke konci jednání došlo na pro-
jednávání agendy. Návrhů bylo 
několik a společné stanovisko 
nevzešlo ani z neformálního jed-
nání. Při hlasování nakonec získal 
největší podporu návrh delegátky 
Alžírska.

Tomáš Fiala, ECOSOC

Agenda
• mezinárodní zadlužení
• reprodukční politika
• regulace finančního sektoru
• kybernalita
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Program OSN pro životní prostředí – uNEP

Pokud jste od loňské konference 
nezabrousili do dění okolo 
životního prostředí v rámci 

Pražského studentského summitu, 
možná jste zaskočeni. Komise pro 
udržitelný rozvoj totiž zanikla a zro-
dil se UNEP, tedy Program OSN pro 
životní prostředí. Jeho úkolem je za-
bývat se tématy spojenými s ochranou 
environmentálního systému naší pla-
nety, a přispět tak k zachování jejího 
příznivého stavu pro další generace. 
Na závěrečnou konferenci se delegáti 
pilně připravovali již na přípravných 
setkáních, jejichž hosty letos byli na-
příklad Eva Tylová, bývalá ředitelka 
České inspekce životního prostředí či 
Miloš Kužvart, bývalý ministr život-
ního prostředí. A jak probíhal onen 
pátý workshop?

(náš) DelegáT je aKoráT
Oblek bílý, ponožky žluté, ve smo-

kingu osoba! Ale kdepak, to je jiný pří-
běh – smoking nechali doma. A vzít si 
barevné ponožky by je ani nenapadlo. 
Delegáti UNEP dorazí na konferenci 
oblečeni tak akorát, protože bedlivě 
poslouchali při prezentacích na pátém 
workshopu, kde jim bylo podáno 
jasné vysvětlení o tom, na co se při-
pravit, čemu se naopak vyvarovat či 
jak ovládat umění jednání, konstrukce 
i obstrukce.

agenDa TaK čI onaK
Na pátém workshopu před de-

legáty UNEP vyvstal také první 
velký úkol v hledání kompromisů, 
přičemž se v diskuzi nejlépe pro-
sazovali delegáti Velké Británie  

a Číny. Odhodlanost delegátů vytvořit 
kvalitní agendu odráží i fakt, že bylo 
předloženo dokonce osm pozměňo-
vacích návrhů. I přes časovou tíseň 
se ovšem delegáti UNEP nakonec 
dokázali dohodnout na kompromisu 
a za svou konferenční agendu přijali 
průmysl a udržitelný rozvoj (s podbo-
dem energetika obnovitelných zdrojů), 
v jehož závěsu figurují biodiverzita  
a eko-efektivita. Oproti původnímu 
návrhu se tak UNEP nebude zabý-
vat pouze nejméně rozvinutými státy 
světa, ale bude se věnovat těmto pro-
blémům v globálním měřítku. Nechme 
se překvapit tím, co se jim nakonec po-
daří vyjednat.

Iveta Moravcová, UNEP

Agenda
• průmysl a udržitelný rozvoj 

(podbod energetika obnovi-
telných zdrojů)

• biodiverzita 
• eko-efektivita

Světová obchodní organizace – WTO

V dnešním světě získává me-
zinárodní obchod na čím 
dál větší důležitosti, neboť 

významnou měrou určuje směřo-
vání naší společnosti. Právě proto 
byla v roce 1994 založena WTO 
jakožto pokračovatelka Všeobecné 
dohody o clech a obchodu, jež fun-
govala od roku 1949 a usilovala  
o liberalizaci mezinárodního trhu. 
Nově vzniklá organizace má však 
výrazně širší působnost než zmíněná 
mnohostranná dohoda. 

jaK To U náS VyPaDá
Na Modelu OSN zaujímá WTO 

významnou pozici. Spektrum probí-
raných témat je výrazně specifické, 
o to hlubší znalosti si však delegáti  
z pěti přípravných setkání odnesli. Dů-
ležitou složku tohoto orgánu vytváří 
propojení středoškolských a vysoko-
školských studentů. Druzí jmenovaní 
zde zastupují pozorovatele meziná-
rodních organizací spolupracujících  
s reálnou WTO a velkou měrou se po-
dílejí na jednání a mohou zužitkovat 
své odbornější znalosti. Další podstat-
nou charakteristikou tohoto orgánu je 

schvalování konsenzem, což na jedné 
straně mnohdy výrazně komplikuje 
jednání, avšak na straně druhé podpo-
ruje schopnost vytvářet kompromisy, 
bez kterých se neobejdeme ani v osob-
ním životě.

nejDříVe Bylo VejCe
Během přípravných setkání se  

o své cenné zkušenosti podělila řada 
významných hostů, se kterými měli 
delegáti díky komornější atmosféře or-
gánu možnost pohovořit i neformálně. 
Mezi probíraná témata patřila tra-
dičně liberalizace trhu zemědělskými  
i nezemědělskými produkty a nově  
i obchodní aspekty práv k duševnímu 
vlastnictví či simulace skutečného 
obchodního sporu. Měli jsme tu čest 
pozorovat pokroky zejména nových 

delegátů, kteří se od „čerstvě vylíhnu-
tých ptáčat“ z prvního workshopu spolu  
s nabýváním znalostí a zkušeností 
proměnili ve skutečné dravce, aby 
záhy na konferenci roztáhli svá 
křídla a vydali se nebojácně vstříc 
džungli vyjednávání.

Vojtěch Fiala, WTO

Agenda
• subvence v zemědělství
• NAMA – průmyslové  

výrobky
• TRIPS (Trade-related 

Aspects of Intellectual  
Property Rights)

generální partner
modelu oSn

hlavní partner
modelu oSn

Informační centrum oSn v Praze

Partneři modelu oSn Model OSN
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Model NATO je v rámci 
Pražského studentského 
summitu specifickým or-

gánem: Delegáti diskutují v cizím, 
konkrétně anglickém, jazyce. Důraz 
je vzhledem k vojensko-politickému 
zaměření Severoatlantické aliance 
kladen především na bezpečnostní 
otázky. Mladí zástupci reprezentují 
svou zemi při řešení bezpečnostních 
problémů jako například války v Af-
ghánistánu, terorismu, stability na 
Balkánském poloostrově, protibalis-
tické obrany nebo kyberbezpečnosti. 
Zároveň však probíhá debata o po-
litických tématech, jako jsou vztahy  
s Ruskem, Evropskou unií, případně 
o možnostech budoucího rozšiřování 
Aliance o další členské státy.

zahranIční hoSTé
Tak jako každý rok, i letos byl 

Model NATO poctěn řadou skvě-
lých hostů, kteří nejenže prohloubili 
znalosti přítomných delegátů, ale 
mnohdy zavdali podněty k zamyšlení 
se nad různými tématy. Díky tomu, 
že v Modelu NATO diskutujeme ve 
světovém jazyce, možnost uvítat i za-
hraniční hosty byla nasnadě – navští-
vil nás kupříkladu James McMordie  
s přednáškou o diplomatickém jazyce. 
Na posledním workshopu jsme do-
konce měli tu čest přijmout i zástupce 
Amerického centra v České republice.

zKUšenoST z naTo hQ
Z českých hostů jsme přivítali na-

příklad Tomáše Šindeláře, jednoho ze 

zakladatelů Modelu NATO, s osobní 
zkušeností s prací v rámci skutečné 
organizace, dále Petra Zlatohlávka, 
ředitele Informačního centra NATO, 
a v neposlední řadě také Tomáše 
Karáska, který delegátům vysvětlil 
mnohé ze vzájemných vztahů NATO  
a EU.

KonFerenCe není Konečná
Model NATO ve spolupráci  

s Univerzitou obrany v Brně také 
připravuje pro delegáty exkurzi do 
vojenské základny v Náměšti nad 
Oslavou, kde budou mít možnost 
setkat se s přímými účastníky misí  
v Afghánistánu. Delegáti se mají ur-
čitě na co těšit!

Tomáš Maďar
Model NATO team

Model NATO

V průběhu posledních dvou 
měsíců se dvacet sedm vy-
sokoškolských studentů in-

tenzivně připravovalo na závěrečné 
konferenční jednání. Předsednictvo 
Modelu na základě reálného jed-
nání Rady EU vytvořilo tříbodovou 
agendu s tématem romské problema-
tiky v EU, rozpočtové odpovědnosti 
a evropského zatýkacího rozkazu.

moDel eU míří KUPřeDU
Ačkoli Model EU absolvoval 

oproti ostatním pouze dva work- 
shopy, o to intenzivnější byla snaha 
připravit „evropské sedmadvacítce“ 
dostatečnou platformu pro bu-
doucí jednání. Jedním z hlavních 
úkolů bylo zaměření se na prak-
tické dovednosti, a to zejména na 
rétorické, argumentační a vyjedná-
vací. Nově se důležitými podklady 

pro účastníky staly backgroundy. 
Ty se týkaly nejen jednotlivých 
bodů agendy, ale také přednášek 
hostů – například bezpečnostně-
-strategického semináře Tomáše  
Karáska, ředitele výzkumného centra  
Asociace pro mezinárodní otázky.

KTeří hoSTé náS PoDPořIlI?
Na prvním workshopu nás na-

vštívil Ivo Janda z pražské pobočky 
mezinárodně významné právnické 
kanceláře White&Case. Delegátům 
pomohl především v rozvoji vyjed-
návacích schopností. Dalším hos-
tem, který se zaměřil na nedostatky 
v mluveném projevu, byl Antonín 
Berdych, předseda správní rady 
AMO. Nedílnou součástí byla pří-
prava v oblasti umění právní logiky 
a kreace právních aktů Evropské 
unie. 

Hostem únorového dvoudenního 
workshopu byl Jan Wintr, vyučující 
na Právnické fakultě Univerzity Kar-
lovy. Konkrétní body agendy přiblí-
žili panelisté, a to Gabriela Hrabaňová 
s příspěvkem o vyjednávání Rady EU 
ve věcech romské menšiny. Pro eko-
nomický bod agendy přijala pozvání 
Pavlína Žáková (náhled Komise EU 
na rozpočtovou odpovědnost), Ol- 
dřich Dědek (akademický po-
hled na eurozónu) a Jakub Mazur  
(z ministerstva financí).

Věříme, že desítky hodin práce, 
příspěvky devíti hostů, pět tema-
tických backgroundů i snaha účast-
níků se nakonec zúročí schválením 
kvalitních dokumentů na závěrečné 
konferenci.

Klára Machová
Model EU

Model EU
Agenda
• romská problematika v Eu
• rozpočtová odpovědnost
• evropský zatýkací rozkaz

Agenda
• NATO – Russia
• Afghanistan
• new threats 

generální partner modelu eU

Partneři modelu naTo

Partneři modelu eU

model naTo is co-sponsored by the
north atlantic Treaty organization

hlavní partner 
modelu naTo
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Summit je setkáním lidí ze všech koutů republiky ...

… zajímavých hostů a těch, kteří se od nich chtějí učit,

… vyznavačů dobré nálady,

… milovníků dobrého jídla, … a v neposlední řadě sekretariátníků – srdcařů.

… hochů s ostrými lokty a silnou pákou,

… motivovaných lidí,

… akceschopných a aktivních středoškoláků,
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ToP partneři

Dodavatelé služeb

mediální partneři

generální ParTner  
moDelU oSn

hlaVní ParTner  
moDelU oSn

hlaVní ParTner 
moDelU naTo 

moDel naTo IS Co-SPonSoreD By  
The norTh aTlanTIC TreaTy organIzaTIon

generální ParTner 
moDelU eU

UnIVerzITní 
ParTner

ParTner zahájení

ParTner ChronICle

ParTner jeDnání ParTnerSKé měSTo

IT ParTner
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