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Keňa – Ghana – Kongo. Řezaná květina – kakao – kol-
tan. Různorodé vůně Afriky. Jednotlivý kousek černého 
kontinentu ve skutečnosti oplývá bohatstvím nerostných 
surovin, diamantů či přírodnin, z nichž se následně stá-
vají další produkty výroby. Každou zemi zastupuje je-
den produkt, díky němuž je jeho Alma mater kousek po 
kousku vykrádána. 

P říběh velkoobchodu s ghan-
ským kakaem se píše od 80. 
let. Od té doby začíná po-

ptávka po čokoládě rapidně stoupat 
a s africkým kontinentem začínají 
obchodovat nadnárodní potravi-
nářské koncerny. Podle Organizace 
pro výživu a zemědělství (FAO) 
jsou největšími vývozci kakaa In-
donésie, Ghana a sousední Pobřeží 
slonoviny. Studie MAFAP (Moni-
toring Africa Food and Agricultural 
Policies) však ukazuje, že Ghana je 
třetí největší producent kakaa na 
světě, ale její druhý největší vý-
vozce.

Mezi další státy sklízející kaka-
ové boby patří Nigérie, Kamerun, 
Togo a další. Co se ale evropského 
trhu týče, je téměř jisté, že čo-
koládu, jež si kupujeme v našich 
obchodech, pochází z Ghanských 
plání. Konzumenti těchto pamlsků 
z Číny a Indie požadují méně kva-
litní a tím pádem levnější kakao, 
kdežto evropští vytříbení prodejci 
čokolády požadují ty nejlepší ka-
kaové boby, které najdou hlavně 
v Ghaně a Pobřeží slonoviny. 
V posledním zmíněném státě je 
však státní samospráva méně sta-
bilní, pěstitelé užívají mnohé che-
mikálie a navíc je nechvalně znám 
problémy s obchodem dětských 
pracovních sil. Situace v Ghaně na 
první pohled neutváří jizvu na tváři 
evropských koncernů, které sku-
pují Ghanskou čokoládu, protože 
na většině míst jsou podmínky pro 
pracovníky dobré – boby jsou řádně 
označeny číslem a na mnohých mís-
tech se zvyšuje gramotnost místních 

obyvatel. Tak jednoduché to ovšem 
není.

Ghanští farmáři za své sklizně ne-
obdrží ani 10 % z finálního zisku. 
Nejvíce z prodeje africké suroviny 
těží evropské koncerny vyrábějící 
čokoládu ve svých zemích. Dochází 
tak k paradoxní situaci, kdy Ev-
ropa nemůže vyrábět čokoládu bez 

Ghany, a na druhou stranu nenechá 
Ghanu vyrobit čokoládu. Tamní 
ekonomice by výrazně pomohlo, 
kdyby určitou část této produkce 
globálně rozšířené sladkosti mohla 
vyrábět na svém území. Díky tomu 
se hotové tabulky čokolády nedají 
v Ghaně téměř nalézt, a když už tak 
jsou kvůli zpětnému importu z Ev-
ropy na černý kontinent předražené 
a Ghaňané si ji tím pádem nemohou 
dovolit. Stává se tak – z vlastně bo-

haté Ghany čokoládová země bez 
čokolády.

ČLOVĚK AŽ NA DRUHÉM 
MÍSTĚ

Existují produkty náročné na 
vodu, jako jsou řezané květiny. 
Problém nastává, když se pěstují 
v jedné z nejsušších zemí na světě. 
Řezanou květinu dnes koupíme na 
mnoha stáncích na ulicích, v ob-
chodech, či už dokonce po málu 
v supermarketech. A to po celý rok. 
Takovou květinou je nejpravděpo-
dobněji květina pocházející z Keni. 

Na výrobu jedné růže je potřeba 
až 5 litrů čisté vody. Během pro-
cesu se ale další litry vody znečistí. 

Těmto litrům vody se říká tzv. vir-
tuální voda, kterou na první pohled 
nevidíme, avšak jsou to skutečné 
litry vody spotřebované na výrobu 
určitého produktu. Právě z Keni se 
dováží největší množství řezaných 
květin pro Evropskou unii. Při-
tom sever země trpí častými suchy 
a hladomory. Mnozí zemědělci mají 
zákaz častého zavlažování svých 
polí, aby byl dostatek vody pro 
exportní květiny. Severský kmen 

Masajů nemá, kde napojit doby-
tek. Vodovodní potrubí jsou přesně 
v 16.00 pozastavena a tok vody je 
stočen přímo na květinové pole, 
do skleníků, poblíž hlavního města 
Nairobi. Květinám se tak ve skle-
nících dopřává občasného zavlažo-
vání po celou noc, kdežto obyvatelé 
ve zbytku země čekají na vodu až 
do následujícího rána. 

Pitná voda chybí téměř miliardě 
lidí na světě, přitom v zemích, kde 
chybí místním nejvíce, se pěstují 
na vodu náročné plodiny – jako je 
káva, bavlna, palmový olej, ořechy 
nebo ta červená růže, kterou jsme 
včera dostaly od našeho partnera 
k Mezinárodnímu dni žen.

PŘÍRODNÍ DAR-NEDAR
Proč je vlastně východ Konga 

už tak dlouho dějištěm brutálního 
násilí? Odpověď je jednoduchá – 
koltan. „Koltan je africký výraz pro 
columbit-tantalit, kovovou rudu, 
bez které se dnes neobejde žádný 
z výrobců mobilních telefonů, 
notebooků, playstationů a dalších 
technických hraček současnosti. 
K jejich výrobě je nezbytně nutný 

» pokračování na str. 2

Krvavá stopa suroviny

Matysh, konžské dítě, které v současnosti čeká kvůli bojům v Kongu na azyl v Belgii.
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Milí delegáti,

snažili jste se někdy zjistit, jak 
probíhá proces tvorby žvýkačky 
nebo jak například přijdou na 
světlo světa kontaktní čočky? 
Kolem nás je nespočet věcí, 
jejichž existenci bereme za sa-
mozřejmost. Než ale v podobě 
finálního produktu doputují 
některé ze surovin až nám pod 
nos, stojí za tím často mnoho 
rizik, nekalých praktit a nespra-
vedlnosti.  Téma krvavé cesty 
surovin nastiňuje hlavní článek 
čísla od Terezy Haniakové. 

Notnou část obsahu posled-
ních novin jubilejního dva-
cátého ročníku jsme věnovali 
retrospektivě. Na straně deset 
vám připomínáme bývalé šéf-
redaktory novin Chronicle. 
Každý z nich se potýkal s odliš-
nými podmínkami a prostředím 
a  každý z  nich také novinám 
vtiskl trochu jiný rozměr. Rukou 
šéfredaktora se díky jeho odliš-
nosti v  zájmech, jazykových 
schopnostech a imaginaci často 
promění celé schéma a vyznění 
listu. Hlavní úkol novin však zů-
stává. Být informačním kanálem 
pro vás. Snažit se strefit do vašich 
zájmů a  prezentovat témata, 
která vás osloví. 

To je vlastně pro mě nejdů-
ležitějším zjištěním, které mi 
přineslo moje roční působení ve 
vedení novin. Je velmi důležité 
soustředit se na to, že píšeme pro 
ostatní. Že akt, kdy vkládáme na 
papír představu za představou, 
nemá v závěrečném znění slou-
žit nám, nýbrž je určen ostatním. 

Psaní se pro mě trochu stává 
hlavolamem. Kromě soustře-
dění se na empatii musím často 
odhánět frustraci, kterou mi pů-
sobí díra utvářející se mezi myslí 
a  jazykem. Tato propast bývá 
někdy zastrašující a nedovoluje, 
aby bylo propuštěno vše. 

Přeji vám, abyste se jen tak 
nenechali zastrašit. 

 

Michaela Šrámková
šéfredaktorka Chronicle

» pokračování ze str. 1
právě koltan, který se po přeta-

vení změní v prášek udržující elek-
trické napětí“, vysvětluje přínos této 
smrtonosné rudy novinářka Lenka 
Klicperová, která Kongo již nesčet-
někrát navštívila.

 „Všechny nadnárodní společ-
nosti, které produkují zmíněnou 
elektroniku, odmítají, že by pou-
žívaly nelegálně vytěžený koltan 
z Konga“, pokračuje Klicperová. „ 
Kongo by mohlo být jednou z nej-
bohatších zemí světa – kdyby ovšem 
neleželo v Africe.“ OSN už v roce 
2003 kritizovala nelegální pašo-
vání koltanu do sousedních zemí 
Rwandy, Ugandy a Burundi. Koltan 
může být také jedním z hlavních dů-
vodů, proč je Kongo přes dvacet let 
dějištěm brutálního násilí. 

Země se od doby své kolonizace 
Belgickým královstvím v osm-
náctém století zmítá v sérii násil-

ností. Dění v zemi hýbají občanské 
a mocenské války. Moment per 
podepisujících příměří v roce 2003 
sliboval konec bojů na východě 
země, kde se naleziště nerostných 
surovin – koltanu a diamantů – na-
cházejí, ale k tomu nikdy nedošlo. 

Nesmírné nerostné bohatství 
zatím v Kongu plodí jen násilí pů-
sobené mnohými militantními sku-
pinami bojující o jeho těžiště – lůna 
bohatství. 

NEROVNÝ ZÁPAS
Studie OSN a Africké unie pou-

kazuje na hořký fakt, že nejchudší 
kontinent přichází ilegálně o více 
než padesát miliard dolarů ročně. To 
je téměř dvojnásobek toho, co činí 
pomoc rozvojovým a zahraniční 
investice mířící do Afriky. Přitom 
by se s pomocí těchto peněz mohly 
osvobodit z pasti chudoby desítky 
miliónů lidí. Ten, kdo má v tomto 

obchodě špinavé ruce nejsou jen 
zkorumpované vlády afrických 
států, či organizovaný zločin, nýbrž 
i nadnárodní potravinářské a těžař-
ské koncerny, kterým kontinent, jež 
se neumí bránit složitým finančním 
trikům, jimž nerozumí, nemůže 
čelit. Na to je zapotřebí více kon-
trolních bodů kontraktů nadnárod-
ních firem a finančních odborníků 
chybějících africkým prodejcům. 
Manipulace se zisky v rámci nad-
národních korporací okrade africký 
kontinent o 37,4 mld. dolarů ročně.

Násilí plodí zase násilí. Všechny 
tyto země obdarované nerostným 
bohatstvím byly desítky let koloni-
zované evropskými vládci. Od dob 
dekolonizace jsou však na Evropě 
svým způsobem stále závislé. Vy-
mknout se jim ze sfér působnosti 
stále nedaří. 

TEREZA HANIAKOVÁ

Krvavá stopa suroviny

ZA CELOU REDAKCI CHRONICLE DĚKUJEME! 
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Úhel pohledu

Adam Štorek 
Model NATO

1) S tímto vysvětlením jsem 
nadmíru spokojen. Přes pr-
votní ostych jsem si našel cestu 
k vytříbenému humoru našeho 
hradního dua, jehož výplody se 
výtečně hodí k oživení zábavy 
při každé příležitosti. Mezi další 
přednosti ctěného pana prezi-
denta patří i schopnost docenit 
umění druhých. Být kupříkladu 
Ferdinandem Peroutkou, byl 
bych pyšný na to, že si člověk 
takového formátu pamatuje 
i na články, o kterých ani sám 
nevím, že jsem je napsal. Již 
dávno jsem se smířil s faktem, 
že ani velmi rafinovaná síť praž-
ských kaváren nic nezmění, tak 
proč mít starost?  

2) Podle mého názoru jsou tito 
lidé přirozenou součástí naší 
pluralitní společnosti. Jejich po-
hnutky mohou být různé. To, co 
je však spojuje, jsou sympatie 
k těmto islámským radikálům. 
Je to extrémní ideologie, která 
má ovšem také své stoupence. 
Musíme se bohužel smířit s fak-
tem, že v zemích, kde existuje 
neonacismus, rasismus a další 
nesnášenlivá smýšlení, existuje 
i islámský fundamentalismus. 
I tito sympatizanti s Islámským 
státem z vyspělých zemí jsou 
v řádu jednotlivců, desítek či 
stovek. To nejsou žádná pře-
kvapivá čísla, když vezmete 
v úvahu početnost jiných radi-
kálů, například neonacistů. 

Pavla Kolářová
Model V4+

1) Vzhledem k časté frekvenci 
kontroverzních výroků pana 
prezidenta má jeho mluvčí práci 
obecně těžkou. Pan Ovčáček od-
vedl svou práci sice, jak nejlépe 
uměl, ostatně je v jejím popisu 
mimo jiné také po panu prezi-
dentovi „uklízet“. Podle mého 
názoru však asociování vegeta-
riánů a abstinentů s Hitlerovým 
jménem nebyla úplně šťastnou 
volbou a pro občany s tako-
výmto životním stylem byla 
spíše znepokojujícím výrokem. 
Nehledě na opravdu úsměvné 
spojení výrazů masový vrah 
a vegetarián v Ovčáčkově od-
povědi.

2) Takových důvodů mohou mít 
samozřejmě několik: mají v ze-
mích své předky, rodinné pří-
slušníky, po jejichž boku chtějí 
bojovat za islám; v zemích, kde 
aktuálně žijí, nejsou spokojeni, 
či prostě sympatizují s islám-
ským hnutím a jejich víra je vede 
k tomu podporovat radikály buď 
z domova, anebo odjet přímo na 
„místo činu“. Co mi však není 
úplně jasné, jsou motivace mla-
dých lidí, jež se vydají do Sýrie, 
mnohdy i tajně, za účelem boje 
po boku IS, a pak po nich musí 
pátrat dokonce i státní policie. 
Na jednu stranu obdivuhodné, 
na druhou pošetilé.

Tomáš Jančar
Model OSN

1) Pokud by se jednalo jen 
o jednu osobu, proč používat 
množné číslo? Navíc, proč se 
zmiňovat o smrti v souvislosti 
s Hitlerem, který zemřel už před 
pár desítkami let. U prezidenta 
nejsou kontroverzní výroky 
ničím neobvyklým, obzvláště 
když je v blízkosti alkoholu. 
Celá kauza se tedy jeví stejně 
jako jeden z mnoha předešlých 
případů, kdy Zeman přílišně 
popustil uzdu své fantazie a pro-
nesl plamenný bonmot, který 
pak musel jeho mluvčí hasit. 
V tomto případě ale spíše pet-
rolejem než vodou, protože toto 
ad hoc vysvětlení je zcela evi-
dentně uměle vykonstruované 
a nepravdivé.

2) Lidé v sobě odjakživa mají 
určitou fascinaci smrtí a ná-
silím, která je ovšem u drtivé 
většiny potlačena výchovou. 
Ale co když někdo vede život, 
který ho nenaplňuje? V tomto 
okamžiku přichází Islámský stát 
s řešením. Dává svým bojovní-
kům příležitost být obávanými 
mocnými lidmi, kteří ale dělají 
jen to, co je správné a spraved-
livé, co je v souladu s jejich in-
terpretací Koránu. V tom právě 
tkví přitažlivost této myšlenky 
– dostanete životní cíl (s kalaš-
nikovem k tomu) a hned můžete 
začít bezhlavě řádit. A ještě za 
to budete v posmrtném životě 
odměněni.

1. Nakolik je podle vás uspokojivé vysvětlení mluvčího 
prezidenta ČR, že prezident svým výrokem „Smrt 

abstinentům a vegetariánům!“ odkazoval na Adolfa Hit-
lera? 

2. Co podle vás vede lidi z evropských zemí a USA 
k sympatizování s Islámským státem? Jaká může 

být jejich motivace opustit své domovy a odjet do 
Sýrie, kde bojují po boku islámských radikálů? 

OBSAH
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Rada bezpečnosti – UNSC

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

D ruhý den jednání na kon-
ferenci v UNSC obvykle 
bývá tím nejakčnějším. 

Velvyslanci se již v prostředí Kon-
gresového centra rozkoukali, na-
vykli si na kožená křesílka i chlad 

proudící z klimatizace. O to více 
se mohli soustředit na své projevy, 
sepisovat rozsáhlé pozměňovací ná-
vrhy k ještě rozsáhlejším návrhům 
dokumentů a vést komplexní diplo-
matické rozhovory, v nichž záleží 

na každém slovu.
Zástupci členských států již 

včera otevřeli téma reakce na půso-
bení takzvaného Islámského státu, 
k předloženému návrhu rezoluce 
bylo podáno celkem čtrnáct po-
změňovacích návrhů. Úspěšná čín-
ská pozměňovací ofenziva celkové 
vyznění dokumentu značně pozmě-
nila, nicméně výsledný text návrhu 
reflektoval postoje patnáctky členů 
výrazně vyváženěji. Implemento-
vána byla i řada neotřelých nápadů, 
včetně vytvoření mezinárodního 
soudního tribunálu pro vyšetřování 
zločinů teroristů z Islámského státu. 
Velmi konstruktivními návrhy při-
spívali i zástupci Jordánska a Čadu.

Druhý jednací den se nesl i ve 
znamení řešení vyhrocení střetů 
mezi etnickými Rusy a Estonci ve 
východoestonském regionu Ida-
-Viru. Velvyslanci se však nastalé 
krizi postavili čelem a se zodpo-
vědným a důsledným přístupem 
záhy přijali rwandský návrh rezo-
luce vcelku komplexně adresující 
řadu rovin problému – zadržování 
civilistů, nastolení dialogu mezi 

stranami sporu či výzvu k přehod-
nocení dosavadní estonské politiky 
udělování občanství. Velmi aktivně 
se zapojovali především zástupci 
Litvy a Argentiny, a to přesně na 
opačných názorových pólech.

Řádná agenda stále ještě obsa-
huje tři body k projednání. Zdali 
si velvyslanci k diskuzi zvolí Jižní 
Súdán, Boko Haram nebo Ukrajinu, 
to zatím jisté není. Vůle nalézt ře-
šení některého z velmi palčivých 
témat je však všudypřítomná, nic-
méně času už příliš mnoho nezbývá.

Za předsednictvo UNSC mohu 
s klidným srdcem prohlásit, že celá 
patnáctka se svého úkolu zhostila 
s nesmírným nadšením, odhodlá-
ním a chutí skutečně něčeho dosáh-
nout. Jistě, byli leckdy frustrovaní 
nebo rozhořčení, ale o to více si 
prožili atmosféru Rady bezpečnosti 
OSN, onen nezapomenutelný kok-
tejl věrné simulace, vrcholné diplo-
macie a reality show.

MARTIN MEZENSK Ý

V neděli v devět hodin ráno 
delegáti ECOSOCU opět 
zasedli v jednací místnosti, 

aby se pokusili vyřešit světové 
problémy. Hned ráno projednali 
a jasnou většinou schválili rezoluci 
týkající se malárie, na které si v so-
botu málem vylámali zuby. K té-
matu HIV/AIDS, malárie a dalších 
nemoci, byla předložena ještě třetí 
rezoluce, spíše obecnějšího cha-
rakteru. I tuto rezoluci jsme přijali 
velmi rychle, nikoli však na úkor 
její kvality. Za skvělou práci by-
chom chtěli pochválit především 
delegáty  Lucemburska, Senegalu 
a Burkiny Faso.

Odpoledne jsme se pak přesu-
nuli k projednávání druhého bodu 
agendy, za který jsme během prv-
ního jednacího dne zvolili urbani-
zaci. Padlo mnoho pozměňovacích 
návrhů a byla probrána rozličná 
témata od problematiky sanitace 
až po jaderné elektrárny. V tomto 
jednání nejsilnějšími hlasy dispono-
vali diplomaté Turecka, Venezuely 
a Peru. Po zbytek dne se pak pro-

jednávala rezoluce, která řeší pro-
blematiku obecně. Proběhlo velmi 
zajímavé jednání, které by mohlo 
být velmi plodné, kdyby ECOSOC 
byl usnášeníschopný. Zástupce 
KLDR totiž použil brilantního stra-
tegického tahu, když si všiml, že 
nás v místnosti není mnoho a nechal 
přepočítat kvórum. Tak se stalo, že 

poslední dvě hodiny jednání nebyly 
zrovna konstruktivní.

I přesto byla sobota dalším úžas-
ným dnem, ve kterém jsme udělali 
spoustu práce. Nejúžasnější bylo 
pozorovat, jak se někteří zpočátku 
ostýchaví delegáti pomalu osmělují 
a zapojují se do diplomatické vřavy. 

Dnes nás čeká poslední jednací 

den a máme před sebou ještě mnoho 
práce. Bude zapotřebí přičinění ka-
ždého, abychom zvládli dořešit 
i poslední bod agendy, kterým je 
Hospodářský růst jako prostředek 
pro snížení chudoby. 

TOMÁŠ OPAT
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Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost – DISEC

D va dokumenty, přes třicet 
pozměňovacích návrhů, 
na pětadvacet delegátů na 

pořadníku řečníků - tak vypadala 
sobota. Jak vidíte, i přes vyčerpá-
vající první den nebyl ani včerejšek 
o nic slabší a nesl kýžená ovoce 
pečlivé půlroční přípravy každého 
z nás. Přinesl nejen nové informace 
k aktuálnímu světovému dění, ale 
následně i formující se dokument 
k současným problémům. Kromě 
této situace navíc stihla Rada pro 
lidská práva řešit i dlouhodobější 
témata, jako jsou dětští vojáci. 

DĚTŠTÍ VOJÁCI 
To je problematika palčivá a ne-

lehká. Zazněly zde různé projevy - 
vřelé a smířlivé, bojovné a ohnivé, 
ale také konstruktivní a posouvající 
problém směrem k jeho řešení. Tak 
jako se Hérakles vypořádal s ne-
lehkými úkoly, i naši delegáti řeší 
témata, která jsou dle jiných téměř 
neřešitelná. K závěru projednávání 
jsme byli schopni odhlasovat doku-
ment velmi obsáhlý a pln bodů od 
různých zemí, ať už rozvinutých či 

stále se rozvíjejících, který pokrýval 
mnohé oblasti problematiky. Ovšem 
boj ještě není dokonán a stále jsou 
před námi dva body agendy a čas se 
krátí. Napněme veškeré síly a do-
táhněme agendu Rady pro lidská 
práva do konce. 

UKONČENÍ KONFERENCE 
Do konce celé konference zbývá 

jen několik hodin, tedy i prostor 
pro zbývající body agendy před 
tím, než přejdeme ke slavnostnímu 
ukončení XX. ročníku Pražského 
studentského summitu, je omezený. 
Naší radou je co nejlépe zpracovat 

jeden ze zbývajících bodů, aby se 
časová tíseň neodrazila na kvalitě 
dokumentů. A nenechte se strhnout 
euforií z nadcházejícího konce jed-
nacích dnů. Děkujeme za vaši dosa-
vadní práci!

MICHAEL A MATUŠKOVÁ

H lavice, zbraně, autonomní 
i automatické, a hlavně 
zachovat chladnou hlavu. 

I tak lze popsat úvodní den jednání 
Prvního výboru Valného shromáž-
dění OSN. Jeho zástupci byli od za-
čátku pozitivně naladěni vědomím, 
že kolegové na Marshallových os-

trovech předchozího dne přijali na 
Konferenci o odzbrojení návrh me-
zinárodní smlouvy s velmi smělými 
cíli. K podpisu se později odhodlala 
většina přítomných zástupců, svou 
kuří nožku nepřipojily pouze vel-
moci Ruská federace a Spojené 
státy americké.

Nutným zlem na začátku bylo 
přijímání agendy výboru. Pro ne-
zúčastněné pozorovatele a pro no-
váčky může být překvapivé, jak 
dlouho se běžně jedná pouze o tom, 
o čem se bude jednat. V Prvním vý-
boru jsme s tím strávili téměř tři ho-
diny. Nutno dodat, že s konečným 
zněním souhlasili téměř všichni. 

Posledních pár desítek minut 
před diplomatickým obědem vá-
žení delegáti dali hlavy dohromady 
a velmi rychle představili návrh 
dokumentu, který jim doporučo-
val podepsat mezinárodní smlouvu 
o jaderném odzbrojování z před-
chozího dne. Druhý bod agendy, 
autonomní zbraňové systémy, vyža-
doval trochu více duchapřítomnosti, 
technických znalostí i tolerance při 
jednání. Je těžké jmenovat konkrét-
ního velvyslance či velvyslankyni, 
kteří by nejvíce oplývali těmito 
vlastnostmi. Z Prvního výboru se 
totiž stal dynamický myšlenkový 
kotel plný rozdílných názorů, kde 
téměř všichni přispěli svými slov-
ními či písemnými návrhy. 

Na pozadí takto náročného jed-
nání o AZS v Pobaltí zatím bub-

lala krize a postupem času bylo 
jasné, že ji nebude možné jen tak 
ignorovat. Je potřeba delegáty po-
chválit, že se i po dlouhých hodi-
nách jednání dokázali chvíli před 
závěrem jednacího dne vybičovat 
k bleskurychlé reakci na eskalu-
jící problémy a předložit a posléze 
i schválit společnou zprávu. Ze 
strašáka jednacího řádu se najednou 
stal intenzivně využívaný nástroj - 
z hlasovacích štítků rychloplácačky 
a z abecedního pořadí států jmeno-
vaných při podstatném hlasování 
kulometná palba. 

Doufáme, že emoce a energie 
z takto vygradovaného závěru si 
vážení zástupci přinesou s sebou do 
posledního jednacího dne a podaří 
se jim zdárně zakončit celou kon-
ferenci.

Všem velvyslankyním a vel-
vyslancům děkujeme za energii 
a nadšení, kterými hýřili na jednání 
i v kuloárech a přejeme jim, aby 
jim vydržely i po skončení tohoto 
ročníku. 

VERONIK A SMĚL Á

Rada pro lidská práva – HRC
Pod patronací Taťany Fischerové
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Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO

Program OSN pro životní prostředí – UNEP

D elegáti mají za sebou další 
náročný den plný jednání, 
který byl ovšem velmi 

plodný jak na zajímavé a podnětné 
názory, tak i na přesvědčivou argu-
mentaci. Většinu dne jsme se zabý-
vali problematikou nové eugeniky. 
Odpoledne jsme se dostali i k pro-
jednávání krize týkající se financí 
UNESCO.

NA OSTŘÍ NOŽE
Jak již bylo řečeno, hned na za-

čátku druhého jednacího dne jsme 
se začali zabývat novou eugenikou. 
Delegáti se poměrně rychle shodli 
na tom, že metoda reprodukčního 
klonování je nepřípustná, avšak 
v otázce klonování terapeutického 
už za jedno nebyli. Důležitým téma-
tem se pro ně stalo zejména to, zda 
by země, které by výzkum v oblasti 
terapeutického klonování praktiko-
valy, měly případné výsledky zve-
řejňovat pro potřeby jiných zemí, 
či ne. Mezi hlasité podporovatele 
tohoto návrhu se zařadili například 
delegáti Nikaraguy, Chile nebo Sie-
rry Leone, proti byl delegát Indie či 

delegátka Nizozemska. Debata dále 
pokračovala nad tím, zda by bylo 
vhodné vytvořit komisi, která by 
dohlížela na užívání metod nové eu-
geniky tak, aby nebyly zneužity. Na 
základě toho předložila delegátka 
Saudské Arábie návrh dokumentu, 

kde se mimo jiné i o této komisi 
hovoří. Jeho předložením pak byla 
vyvolána lavina pozměňovacích 
návrhů, kterých se sešlo více jak 
dvacet. Svou aktivitou se při jejich 
projednávání vyznamenali delegáti 
Ruské federace, Venezuely, Peru 

nebo Spojených států amerických. 
Než se ovšem stačil návrh doku-
mentu schválit, delegáti se museli 
začít zabývat neočekávanou krizí 
v oblasti financování UNESCO.

KAM S PENĚZI
Hlavním tématem při řešení krize 

bylo, jakým způsobem přerozdělit 
peníze do jednotlivých programů 
UNESCO. Návrhem bylo přesu-
nout více peněz do komunikací 
a informací, což je program, který 
zastřešuje problematiku bezpečnosti 
novinářů. To by ovšem znamenalo 
ubrání peněz z jiných programů, 
a to se mnoha delegátům nelíbilo. 
Protože se ale k této problematice 
chtělo vyjádřit mnoho delegátů 
a jak víme, každý jednací den musí 
jednou skončit, zůstala tato krize 
prozatím nevyřešena. Dnes se k ní 
tedy ještě nakrátko vrátíme a poté 
budeme pokračovat nedokončeným 
bodem agendy, a sice novou euge-
nikou.  

ANNA GANTNEROVÁ

J istě znáte tu chvíli, kdy se 
vám podaří předložit vaše 
ústřední téma na pořad jednání 

jako první. O tomto návrhu se pak 
jedná celý den a nakonec hlasování 
o pouhý jeden hlas skončí vaším ne-
zdarem. Velmi tvrdá rána pro vaši 
psychiku. A je jen na vás, jestli se 
vzdáte a rezignovaně odejdete, nebo 
se pokusíte předkládaný návrh vy-
lepšit osobními konzultacemi. Pro-
hry patří k životu stejně jako drobná 
či velká vítězství. I to je Summit. 

ZEMĚTŘESENÍ NEŘEŠME, 
AŽ PŘIJDE

Zemětřesení v Mexiku zastihlo 
delegáty pražského jednání dosti 
nepřipravené. Krize podobného roz-
sahu může přijít po celém světě a je 
tedy obrovskou náhodou, že k němu 
došlo zrovna během pražského jed-
nání UNEP. Po vyslané žádosti od 
mexické vlády se přerušilo dosa-
vadní jednání a věnovali jsme se 
nejen aktuální situaci v Mexiku, ale 
i prevenci škod příštích způsobo-
vaných přírodními katastrofami po 
celém světě. Plánovaný fond by měl 

kombinovat dlouhodobou a krátko-
dobou pomoc, která by měla přijít 
v případě dalších přírodních kata-
strof extrémních rozměrů. Tento 
fond bude zřízen zpočátku na rok 
tak, aby pomohl Mexiku, a následně 
dojde k rozhodnutí, zda jeho exis-
tence bude prodloužena, či nikoli.

CESTA DO PAŘÍŽE BUDE 
JEŠTĚ DLOUHÁ

Jelikož včerejší jednání o ener-
getických zdrojích v souvislosti 
s klimatickými změnami bylo 

velmi úspěšné, dalo se očekávat, 
že dnes budeme postupovat stejně 
rychle a produktivně. Bohužel si-
tuace se velmi zkomplikovala krizí 
a následně i rozhodnutím rozdě-
lit agendu jednání o udržitelných 
městech do několika dokumentů. 
Nejprve se tedy jednalo o veřejné 
dopravě a konečné stanovisko 
UNEP nebylo schváleno o jediný 
hlas. Druhý projednávaný doku-
ment se věnoval vodním zdrojům ve 
městech a hlasování v poslední půl-
hodině dopadlo úspěšně. S velkou 

pravděpodobností se ale k agendě 
lokálního zemědělství vůbec nedo-
staneme, neboť nás čeká ještě jeden 
dokument k udržitelným městům, 
který se tentokrát věnuje tématu 
environmentálního vzdělávání. Ne-
projednání lokálního zemědělství 
však nemusí být vůbec na škodu, 
budou-li dokumenty k udržitelným 
městům dostatečně vzájemně pro-
jednané.

JOSEF KUČER A
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Světová obchodní organizace – WTO

Model NATO

P rvní jednací den ministři 
zdolali první bod agendy 
a již otevřeli i druhý. Včera 

ráno se sešli v hojném počtu a po-
kračovali v jednání nad domácími 
subvencemi v zemědělství. Tento 
sporný bod vyvolal prudké rozepře. 
Snahám o snižování škodlivých 
subvencím odolával nejeden mini-
str. Obzvláště zarputilým se ukázal 
zástupce Indie, který zkrátka nehod-
lal dopustit ohrožení svých země-
dělců. Ačkoliv se chvílemi situace 
zdála bezvýchodná, kompromis 
nakonec byl nalezen. Velký úspěch 
představuje dohoda rozvojových 
a rozvinutých států. Ministři se 
shodli na důležitých změnách sub-
vencí a pravidlech de minimis a po-
kryli i potravinovou bezpečnost. 
Již po obědě se tak mohli pustit do 
třetího bodu agendy.

Vliv směnných kurzů na meziná-
rodní obchod je pravděpodobně nej-
složitějším problémem, se kterým 
se ministři na letošní konferenci 
potkají. Jednání však vypadala, 
jako by to byla hračka. Ministři se 
shodli, že směnné kurzy mohou vý-

raznou měrou ovlivnit mezinárodní 
obchod. Jako takovými se jimi bude 
zabývat i WTO. Vzhledem ke kom-
plexnosti problematiky se však zá-
stupci v diskusi vyjádřili, že je třeba 
vhledu dalších aktérů trhu. Uvažují 
tak o zahrnutí Mezinárodního mě-
nového fondu a centrálních bank 
jednotlivých členských států do 
jednání o této problematice. Otázka 

zda vůbec a jakým způsobem, byla 
přesunuta do večerních kuloárů a na 
zítřejší jednání. Ani zdaleka totiž 
není vyřešena. Poslední jednací den 
tak budou mít ministři napilno.

Dnes ráno očekáváme konkrétní 
návrhy do ministerské dekla-
race. Kromě dojednání směnných 
kurzů musí ministři všechny své 
poznámky sesumírovat a přenést 

do ministerské deklarace. Nutno 
podotknout, že samotné vytváření 
deklarace je časově velmi náročné. 
Pokud se ještě budeme vracet 
k jiným bodům agendy, budeme 
muset v dnešním zkráceném jed-
nání kvapit. 

ZDENĚK MACHAL A

M odel NATO has already 
undergone two deman-
ding days of negotiati-

ons and so far it has done great! 
Yesterday, we, just as many other 
models of Prague Student Summit, 
have had even more challenging 
days as we had to combine the ne-
gotiations of our second point of 
agenda, that is the Situation in Eas-
tern Europe and at the same time 
we had to deal with the most cu-
rrent pressing and disturbing news 
coming from Narva.

The ambassadors have started 
wonderfully, with great opening 
remarks on the positions of their 
respective states onto the issue. 
We have seen an impressive and 
spontaneous forming of regional 
cooperation between the states, 
traditionally more threatened by 
Russia – Poland, Estonia, Slovakia, 
Slovenia and most of the other allies 
supporting their view and opinions. 

We have discussed the matters of 
dealing with the Russian Federation, 
the current state and its reflection of 
the situation in Ukraine. Many dele-

gates were dealing with the question 
on whether to send military equip-
ment and arms to Ukraine or not or 

whether to support Ukraine solely 
by sending material support, i.e. 
even humanitarian help. The amba-

ssador of Turkey proved to be very 
important member of the Alliance 
as she contributed very much balan-
cing the powers and as a mediator to 
the negotiations. 

Despite the highly insufficient 
and at times chaotic information, 
as it usually is in emergency si-
tuations, coming from Narva, our 
delegates managed to remain pro-
fessional and diplomatic. Following 
the short and very efficient informal 
regional meetings the negotiations 
on crises have started. The issue 
was really of a serious importance 
for the North Atlantic Council and 
the negotiations reflected it. The 
ambassadors could not let anything 
to a chance and discussed the topic 
thoroughly, till the very last second 
of the negotiations. 

Altogether the second day of ne-
gotiations was brilliant, we have 
really enjoyed it and we are looking 
forward for what today will bring 
us!

J ITK A RICHTEROVÁ
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Model EU

Model V4+

N edělní jednání na půdě 
Rady Evropské unie se 
navzdory pomalému ran-

nímu rozjezdu, který byl údajně 
způsoben lokálním výskytem vi-
rózy, neslo převážně ve znamení 
šťavnatých diskuzí a aktivního 
zapojení ministryň a ministrů.  Na 
pořadu dne nebylo nic jiného než 
složitá problematika ochrany osob-
ních údajů. Prezentace postojů 
jednotlivých států během obecné 
rozpravy odhalila zálibu zástupců 
evropské osmadvacítky v tzv. 
cookies (ne v sušenkách, pozn. re-
dakce), z nichž se tak stal celkem 
zajímavý střípek v mozaice projed-
návané agendy. 

KRIZE SKORO V RIZE! 
Klidná linka dopoledního jed-

nání byla okolo jedenácté naru-
šena mimořádným zpravodajstvím, 
které se úzce dotýkalo jednoho 
z členských států EU - Estonska. 
Rada se rozhodla dočasně opustit 
projednávané téma a začala se za-
bývat vzniklou krizí. Postoje států 
se různily již od počátku, a jak se 

situace vyostřovala, docházelo 
k čím dál většímu rozevírání názo-
rových nůžek. Skupina jestřábů re-
prezentovaná především Polskem, 
Švédskem a Pobaltím usilovala 
o co nejpřísnější sankce, dokonce 
se koketovalo i s nasazením bojo-
vých skupin. Nizozemsko a Fran-
cie naopak formovali umírněnější 
blok. Paříž byla dokonce v jednom 
projevu britského ministra osočena 
z nadřazování prodeje svých lodí 
třídy Mistral nad obhajobu meziná-
rodního práva. Emoce se železnou 
pravidelností vyvolávaly i projevy 
zástupce Maďarska, muže, který byl 
svým litevským kolegou, zřejmě 
kvůli proruským názorům, označen 
za „zlý sen“. 

LOV NA MEDVĚDA SE 
NEKONÁ

„Z Estonska je to k nám co by 
tankem dostřelil“, netajil se oba-
vami o stabilitu pobaltského regi-
onu finský ministr. Naproti tomu 
nejvíce zainteresované Estonsko 
bohužel po většinu jednání spíše 
zachovávalo důstojné mlčení. 

Výsledkem šestihodinového dis-
kusního maratónu se tak stalo zcela 
bezzubé prohlášení Rady, v němž je 
událost označena jako vnitřní pro-
blém Estonské republiky. Fanoušci 
evropské jednoty navíc budou 

muset zamáčknout slzu zklamání - 
toto prohlášení bylo schváleno přes 
odpor mnoha států, především těch 
z Pobaltí. 

JAKUB MAZANEC

T he negotiations in V4+ con-
tinued on the topic of Crisis 
in Ukraine. We can proudly 

say that we managed to accept not 

one, but two joint statements on this 
highly important issue. 

When the news about situation 
in Estonia arrived to the Assembly, 

the ministers of V4+ have been al-
ready discussing the topic of V4+ 
and Russia relations for a day and 
half. They decided not to amend 
the Agenda as the crisis was not di-
rectly affecting any of the Member 
states. Yet.

Without further distractions the 
Assembly has moved to the second 
point of Agenda, Illicit drug traffic-
king. The negotiations were swift 
and before the end of Sunday’s me-
eting a document on joint policy in 
this matter was accepted and the 
whole item under discussion was 
closed.

Today we are going to discuss the 
Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, however if the situation 
in Estonia should develop in a way 
that would require the statement of 
the V4+, the Agenda might still be 
amended.

The most active delegation of 
Sunday was probably the Czech 
one, whose members also submitted 
two of the documents the Assembly 
negotiated upon. Polish, Slovak and 

German delegations were also acti-
vely engaging in the debate and pro-
posed several amendments, without 
which the negotiations might have 
come to a dead end. 

Looking back at the past week, it 
is safe to say that we have all gone 
a long way. All 25 delegates have 
successfully overcome the diver-
sity of positions and also occasional 
confusion with the Rules of Proce-
dure and the negotiations were held 
on a very high level.

After almost a week the project 
is coming to the end. We hope the 
participants share the feeling that 
the first year of V4+ was a success 
even though the sleep deficit is 
omnipresent. The secretariat would 
like to thank each and every parti-
cipant and hopes that they enjoyed 
all the stages of the project form the 
first teambuilding evening to today 
social event that is yet to come. We 
are already looking forward to the 
next year!

ŠIMON PRESSER
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Houstone, problém není! 

Jsme schopni objektivně nahlížet na situaci na 
Ukrajině? Dokážeme rozlišit fakta a lži? O vinících 
a obětech ukrajinské krize a úhlech pohledu na ni 
jsme si povídali s Michaelem Romancovem, poli-
tologem a přednášejícím na Metropolitní univerzitě 
Praha.

S oučasná situace na Ukra-
jině je značně složitá. Jak 
moc náročné je sledovat 

její vývoj? 
Souhlasím s tím, že situace je 

zmatená. Jsme svědky toho, že nám 
nejrůznější média přinášejí velmi 
aktuální informace z míst, kde 
probíhají boje a kde je nestabilní 
bojová linie. Často není úplně zře-
telné kdo, proti komu a za co bojuje. 
Nicméně z makro pohledu je situace 
bohužel jednoduchá. 

Co z toho vyplývá?
Máme tady dva evropské státy, 

na jedné straně Ruskou federaci 
a na druhé Ukrajinu. Ruská fe-
derace bez jakéhokoliv zjevného 

důvodu přepadla svého souseda, 
kterému navíc předtím garantovala 
bezpečnost i státní hranice. Odtrhla 
od něj část území, a sice Krym, 
v jiné oblasti jeho území podporuje 
finančně, vojensky i jinak řadu míst-
ních vzbouřenců. Navíc nezákonně 
posílá na Ukrajinu své vojáky, aby 
tento stát destabilizovali.

Přesto poměrně velká část české 
veřejnosti na to nazírá jinak.

 Z některých diskuzí na interne-
tových portálech vyplývá, že tomu 
tak vskutku bude.  Přesto se nedo-
mnívám, že by se většina veřejnosti 
stavěla na stranu Ruska. Je zde 
pouze velmi hlasitá menšina, jako 
už v demokracii menšiny většinou 

hlasité bývají. Je dobře organizo-
vána, podporována ze zahraničí, 
a snaží se vykřičet názor, že situace 
je jiná a vše je komplot a spiknutí. 
Že tomu někteří lidé věří, s tím se 
nedá nic dělat. Žijí tady s námi ko-
neckonců i tací, kteří věří, že kon-
denzační stopy po motorech letadel 
jsou komplotem CIA.

Jak si vysvětlujete podobný po-
stoj některých vrcholných před-
stavitelů České republiky?

Upřímně řečeno, máte pravdu, že 
tyto hlasy jsou slyšet, a to bohužel 
dokonce z tak významných míst 
jako je Pražský hrad. Ovšem nejdů-
ležitějším aktérem v České repub-
lice je vláda. Osobně bych přivítal, 
kdyby vláda v případech, kdy se 
vyjadřuje k těmto otázkám, volila 
ostřejší a jednoznačnější slovník. 
Ale v tento okamžik je důležité, že 
ministerstvo zahraničních věcí, mi-
nisterstvo obrany i vláda jako celek 
jednoznačně podporují všechny 
aktivity, ke kterým došlo ze strany 
Evropské unie, respektive Severo-

atlantické aliance.

Je vůbec postoj EU a NATO jed-
noznačný a dostatečně vyhra-
něný?

Není nejmenšího sporu o tom, 
že jak EU, tak NATO vědí, kdo je 
agresor. A tím agresorem je Ruská 
federace.

Jedním z častých argumentů 
příznivců Kremlu je, že média 
nepodávají objektivní informace 
o dění na Ukrajině.

Nejspíš nelze podat přesnou in-
formaci o tom, co se v kterém oka-
mžiku konfliktu děje. Už několikrát 
se dramaticky změnila bojová linie. 
Doněcké letiště, které se stalo sym-
bolem bojů, co chvíli ovládá jiná 
strana. Navzdory této zmatené si-
tuaci jsou ale média schopná velmi 
přesně ukázat na to, kdo je viníkem, 
a kdo se brání. To, že to některým 
lidem nevyhovuje, je věc jiná.

ANEŽK A MAJDÁKOVÁ

Nejednoznačný postoj k označení Ruska za agresora

zpravy.idnes.cz

MICHAEL ROMANCOV  
Přednáší na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií 
Metropolitní univerzity Praha. Rovněž působí na Institutu poli-
tologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde 
také získal titul Ph.D. Zabývá se zejména geopolitikou a politic-
kou geografií, předmětem jeho odborného zájmu je také Rusko.

Kdysi dávno, v předaleké galaxii, předtím, než se naro-
dila většina letošních delegátů, bylo slovo. Pár vět v di-
plomatickém jazyce, jednací řád, několik hlasovacích 
štítků.

Vraťme se do časů, kdy Model 
NATO a Model EU ještě nespatřily 
světlo světa, Pražský studentský su-
mmit nebyl Pražským studentským 
summitem, ale teprve Pražským 
modelem OSN. A nakonec až do 
chvíle, kdy nic jako model OSN ne-
existovalo a patnáct studentů simu-
lovalo jednání Rady bezpečnosti.

MALÝ KROK PRO LIDSTVO, 
ALE VELKÝ KROK PRO PSS

Situace byla ideální. Česká re-

publika, která se jaķo samostatný 
stát stala členem Organizace spo-
jených národů sotva před dvěma 
lety, zrovna zasedala v reálné Radě 
bezpečnosti. Senzace, kterou řada 
intelektuálů silně prožívala. Co 
teprve skupinka studentů Vysoké 
školy ekonomické, kteří se o svět 
diplomacie intenzivně zajímali. 
Jedním z nich byl i David Smith, 
který byl v Praze na studentské vý-
měně z amerického Houstonu. Na 
západ od našich hranic jsou a byly 

simulace jednání mezinárodních 
organizací běžně rozšířené. Ob-
zvlášť ve Spojených státech ame-
rických, sídle OSN. U nás, šest let 
od revoluce, před níž byla otevřená 
politická diskuze nemyslitelná, byl 
taķový projekt dosud velkou nezná-
mou. Shodou mnoha okolností tak 
několik studentů udělalo první krok 
k zavedení této tradice i u nás.

START VYDAŘEN
Po skončení skromné simulace 

Rady bezpečnosti jen v přátelském 
kroužku studenty tato idea nadchla 
natolik, že zauvažovali na založe-
ním vlastního projektu. A události 
se daly do pohybu, podpořeny 

mnoha šťastnými náhodami. Hous-
tonský model OSN zafungoval jako 
skvělý vzor. Projektu se dostalo 
velké podpory, zejména finanční, 
ze strany nadnárodní firmy, prv-
ního sponzora projektu. Podařilo se 
získat exkluzivní prostory budovy 
bývalého Federálního shromáž-
dění, ve kterých tehdy sídlilo Rádio 
Svobodná Evropa. A svou zdravici 
zaslal o tehdejší Generální tajemník 
OSN. Skupinka patnácti studentů 
právě vystartovala na cestu, která 
trvá již dvacet let, a snad bude trvat 
nejméně milion světelných.

ANEŽK A MAJDÁKOVÁ 

Z HISTORIE SUMMITU
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Bývalí šéfredaktoři Chronicle 

LUBOŠ VESELÝ
III. ROČNÍK  

Po dobu čtyř let působil jako koordinátor 
Centra pro demokracii a lidská práva ve 
společnosti Člověk v tísni se zodpověd-
ností za projekty v Bělorusku, Moldavsku 
a na Ukrajině. Absolvoval Robinson-Mar-
tin Security Scholars Program a Marshall 
Memorial Fellowship v USA. Je zakládají-
cím členem AMO.

HANA VALENTOVÁ
VII. - IX. ROČNÍK  

Konzultantka, editorka a  copywriterka 
na volné noze. Edituje knihy, píše texty 
pro firmy i neziskové organizace. Koordi-
nuje také síť diskusí s vědci Science Café 
Czech Republic.

JAN MARIAN
III. ROČNÍK  

Byl místopředsedou Výboru a  členem 
Správní rady AMO. Pracoval v  nevlád-
ním sektoru (Člověk v  tísni, Občanské 
Bělorusko, Prague Security Studies Insti-
tuce), od roku 2008 působí na MZV ČR. 
V současnosti pracuje na Stálém zastou-
pení ČR při EU v Bruselu jako expert na 
východní Evropu a Střední Asii (delegát 
v pracovní skupině COEST).

TEREZA JERMANOVÁ
XV. ROČNÍK  

Absolvovala magisterský studijní pro-
gram zaměřený na politiku zemí severní 
Afriky na britské University of Exeter. 
Později prošla kurzy moderní spisovné 
arabštiny a egyptského dialektu v Káhiře. 
Několikrát do Káhiry a Tunisu za účelem 
výzkumu vyjela. V  současnosti pracuje 
ve Výzkumném centru AMO a zaměřuje 
se na Egypt a Tunisko.

LUKÁŠ ZÍCHA
XVI. ROČNÍK

Studoval obor Mezinárodní vztahy a po-
litologie na UK v Praze, Tokyo University 
of Foreign Studies v Japonsku, University 
of Nottingham v Anglii a na Universität 
Basel ve Švýcarsku. Při studiu absolvoval 
stáže např. na ministerstvu zahraničí či 
na českém velvyslanectví v Tokiu. V sou-
časnosti působí v Evropské komisi v Bru-
selu jako Blue Book Trainee.

IVETA MORAVCOVÁ
XVII. ROČNÍK  

V současnosti studuje magisterský obor 
Evropská hospodářsko-správní studia. 
Pracovala v advokátní kanceláři Šachta 
& Partners, absolvovala stáž na Velvy-
slanectví ČR ve Francii. Tlumočila pro 
české firmy při jednáních ve Francii i pro 
redaktory francouzského týdeníku Le Fi-
garo Magazine. V současné době je její 
pracovní náplní správa nemovitostí.

KRISTIÁN LÉKO
XVIII. ROČNÍK

Pracuje jako redaktor domácí rubriky 
Lidových novin a  spoluautor pondělní 
rubriky Právo a justice. Při svých studiích 
se věnuje především ústavnímu právu, 
které je také mimo jiného předmětem 
jeho článků.

BARBORA 
OBRAČAJOVÁ
XIX. ROČNÍK

Momentálně se věnuje oboru mezi-
národního práva veřejného, a  to nejen 
při svých studiích na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy, ale i v rámci stáží na 
Ministerstvu zahraničních věcí a v Parla-
mentu ČR.

MICHAELA 
KOSINEROVÁ
XIII. - XIV. ROČNÍK
 
Rok zastávala pozici ředitelky komuni-
kace a marketingu AMO. Následující čtyři 
roky strávila na manažerské pozici v od-
dělení marketingu a  analýz soukromé 
zdravotnické kliniky Santé a v současné 
době působí jako Group Office Opera-
tion Project Manager v AAA Auto.

ANNA PASKOVÁ
XI. - XII.  ROČNÍK  

V současnosti působí na pozici vedoucí 
oddělení politiky a strategií
životního prostředí na Ministerstvu ži-
votního prostředí ČR. 
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Úvodníky z let minulých

PMUN?

Pořád slyším uštěpačné poznámky svého bra-
tra na adresu Pražského modelu. 

„K čemu to je? Co to je? Normální kluci ve 
tvým věku hrajou fotbal a nezabývají se politi-
kou.“

„A holky?“ Následovalo pohrdavé mávnutí 
rukou, jako když odhání obtížný hmyz.

„Ty už vůbec ne. Žena patří k plotně – vařečku 
do ruky, vařit, prát, zašívat. Jo, a taky žehlit.“

Můj zrak nenápadně zabloudil na stolní ka-
landář s obrázkem Josefa Lady. Ne, nemýlím 
se. Píše se skutečně rok 1997, tedy 20. století. 
Odkud se tedy vzaly ony středověké názory po-
buřující moje feministické já?

Mám chuť se začít hádat, ale neudělám to. 
Ne proto, že bych nedisponovala dostatečným 
množstvím vhodných argumentů, spíš cítím, že 
svými ústy vyjádřil nejenom svůj postoj a svůj 
názor. Mluvil z duše mnoha lidem a proč je pře-
svědčovat jednoho po druhém, že se mýlí, když 
jim mohu dát šanci, aby časem pochopili sami 
a všichni najednou?

Veronika Němcová
redaktorka Chronicle

PROSLOV NA ÚVOD

Někteří lidé jsou přesvědčeni a mnozí se ne-
chali všudypřítomnými skleničkami, talíři, hr-
níčky, šampaňským, pivem, spodním prádlem 
a kdoví čím ještě s magickou číslicí „2000“ 
a nepřeberným množstvím o to či ono „nej“ sto-
letí či přímo milénia přesvědčit, že s rokem 2000 
začíná nové století a tisíciletí. Další století (a to 
mimochodem jenom našeho – křesťanského le-
topočtu) začíná až s prvním lednem roku 2001, 
s „přelomovým“ rokem 2000 se ale spojují 
mnohá očekávání a naděje. Ty jsou vkládány i do 
„miléniového summitu“ nejvyšších představitelů 
všech zemí, který se sejde z popudu generálního 
tajemníka OSN v letošním roce. Mezi hlavní 
témata jednání bude jistě patřit kromě reformy 
OSN i dnes všudypřítomná globalizace.  

Prezident České republiky Václav Havel vy-
zval ve svém novoročním projevu ke globální 
zodpovědnosti. Mnozí se jistě táží, jak by taková 
zodpovědnost ke světu a za svět, ve kterém ži-
jeme, měla vypadat. Za svět jsou přeci zodpo-
vědní oni představitelé, kteří se sejdu v tomto 
roce v New Yorku. 

Podíváme-li se však kolem sebe se skutečně 
otevřenýma očima, snadno zjistíme, že tomu tak 
vůbec není. My sami můžeme přispět k tomu, 
aby tento náš svět byl krásnější. Začneme-li 
sami u sebe ve vlastním nitru – sami se sebou 
tím, že se budeme snažit být lepšími lidmi a že 
se budeme snažit být prospěšní a zodpovědní ke 
svému okolí – můžeme změnit velmi mnoho. 

Luboš Veselý
generální tajemník PMUN

SPORTOVNÍ ÚSPĚCH POLITICKOU 
TRAGÉDIÍ

Zdálo by se, že úspěchy českých sportovců 
na olympiádě přinesou této zemi větší prestiž 
po celém světě. Vývoj posledních dnů nás pře-
svědčuje, že opak je pravdou. Už minulý týden 
informovala agentura Wild Duck o rozhodnutí 
amerického prezidenta zabránit „všemi pro-
středky“ ČR ve vstupu do NATO, jako odvetu 
za porážku amerických hokejistů. „Buď hokej, 
nebo NATO,“ prohlásil Bílý dům doslova. Ale 
to není všechno. 

Čeští analytici si sice uvědomovali, že pokud 
jejich mužstvo navíc ve finále porazí Rusy, je 
osud malé středoevropské zemičky na dlouhá 
léta zpečetěn. Nikdo z politických vůdců se však 
neopovážil zatlačit na sportovce, aby zápas ze 
strategických důvodů „pustili“. Politici se obá-
vali reakce české sportumilovné veřejnosti. 
A tak se stalo, co se sáti muselo, české mužstvo 
zvítězilo. Výsledek znamená katastrofu.  Ameri-
čané už donutili své západoevropské spojence, 
aby se připojili k úplné blokádě ČR. S Čechy se 
bohužel „svezli“ i Poláci a Maďaři, kterým se 
brány NATO uzavřely s tím, že „kvůli dvěma 
se to už nevyplatí“. Polsko a Maďarsko připra-
vují vyhlášení války. Rusko zuří. „Tohle jsme 
od slovanských bratrů nečekali. Izolovat, ponížit, 
vyhladovět, my jim to nedarujeme, holoubkům,“ 
vyjádřil se náměstek ruského ministra zahraničí. 
Aktivní slovenská vláda už nabídla „svému rus-
kému spojenci“ letiště Tri duby a ponorkovou 
základnu v Gabčíkovu po vedení případného 
útoku. Postavení obklíčené země je beznadějné. 
Pomoc Čechům nabídla pouze Jihoafrická repub-
lika, i když nikdo zatím nezjistil, proč vlastně. 
„Naší zemi, která nikdy v hokeji větších úspěchů 
nedosáhla, připadá nefér, aby byl někdo trestán 
za to, že naopak uspěl,“ uvedl mluvčí pretorij-
ského MZV. Evakuace českého obyvatelstva le-
teckým mostem do JAR  začne během několika 
dní, poslední zhasíná.

Jan Marian
redaktor Chronicle

5. dubna 1997, II. ročník 28. února 1998, III. ročník 20. ledna 2000, V. ročník
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Vážené delegátky,
vážení delegáti.

Jak všichni víme, praktická politika není jen 
o uzavřených jednáních kdesi v palácích, ale také 
o schopnosti jejich aktérů sdělit veřejnosti stano-
visko či výsledek jednání. Aby politici širokou 
veřejnost vůbec zaujali, musí mít nejen rétorické 
a trochu herecké dovednosti (ty se zvláště proje-
vují v době volebních kampaní), ale také schop-
nost ve vhodný čas formulovat (zásadní) výrok, 
kterým mohou veřejné mínění podstatně ovlivnit 
a tak třeba částečně změnit vývoj událostí ve svůj 
prospěch. 

Výroky politiků slyšíme či čteme každý den. 
Někdy jsou i vtipné, jindy trapné. Tak či tak není 
špatné se nad nimi občas zamyslet a uvědomit 
si jejich význam a vliv – pozitivní i negativní. 
Jisté je, že některá prohlášení, splňují-li určité 
parametry stručnosti, trefnosti a zapamatovatel-
nosti, mají šanci na dlouhý život. Například Bri-
tové dodnes vzpomínají na prohlášení Winstona 
Churchilla, v němž jim nabízí jen „krev, dřinu, 
pot a slzy“. 

Taková slavná prohlášení se pak velmi často 
objevují ve spojení se svými interprety (zdůraz-
ňuji slovo interprety, protože politici mají kolem 
sebe houf poradců, kteří jejich výroky a projevy 
formulují), a to nejen třeba v učebnicích děje-
pisu, ale také v širším povědomí veřejnosti.

Existuje ovšem nebezpečí, že pro takovou 
jednoduchou mediální oblibu podobných vý-
roků lidé časem zapomenou na příčiny, důsledky 
i další okolnosti, které provázely jejich vyslo-
vení. Zmíněný Churchillův výrok je dostatečně 
patetický, příznačně vystihuje danou situaci, ale 
to neznamená, že by se veškeré veřejné pově-
domí o Churchillovi či jeho – mimořádné – době 
mělo redukovat na citaci několika slov.

Tedy: dívejme se na prohlášení politiků z obou 
stran. Oceňme, je-li výrok vtipný, trefný a od-
povídá-li situaci, ale zároveň k němu za všech 
okolností přistupujme kriticky a nenechme se 
jím povrchně ovlivnit. Žádný opravdu závažný 
problém se nedá „smrsknout“ do několika slov; 
každá událost či situace má souvisloti a na ty 
se nesmí zapomenout, což platí jak pro událost 
dávno minulé, tak i pro ty současné. 

Krátké shrnutí je dobré pro prezentaci na ve-
řejnosti, skutečný smysl věcí je však třeba dů-
sledně hledat i okolo.

Neoriginálně, ale krátce proto shrnuji své 
přání: přeji vám šťastný a úspěšný nový rok!

Souvislosti, které za tím vězí, tedy co pro vás 
konkrétně znamená „šťastný a úspěšný“, si už 
každý jistě najdete sám…

Hana Valentová
šéfredaktorka Chronicle

Milí přátelé, 
Vážené delegátky, 
Vážení delegáti, 

Srdečně vás vítám již na VII. ročníku Praž-
ského modelu Spojených národů. Letos jsme pro 
vás připravili několik změn. Nejviditelnější ino-
vací je konání pěti přípravných setkání namísto 
dosavadních čtyř a zahájení simulace Světové 
zdravotní organizace. Věřím, že všechny tyto - 
i mnohé další -  přijmete kladně. 

Zítra tomu bude přesně dva měsíce ode dne, 
kdy došlo k teroristickým útokům na USA. 
Mohu o nich vyprávět z vlastní zkušenosti, pro-
tože jsem v té době pobýval v New Yorku na 
pracovní stáži. Do města jsem přiletěl v neděli 
9. září a cestou na Manhattan jsem spatřil – v té 
době ještě stojící – „dvojčata“. A v to osudné 
úterý ráno, v České republice již odpoledne, jsem 
si při snídani pustil televizi; na prvním kanálu 
jsem viděl kouřící mrakodrap a až poté, co jsem 
přepnul na jiné kanály a viděl stále to samé. Jsem 
uvěřil, že se nejedná o katastrofický film. Nejčer-
nější noční můra se stala realitou, a to byl teprve 
začátek celého dne. 

Sledoval jsem pak v televizi přímý přenos ná-
razu letadlo do druhé věže a vše, co následovalo. 
Pak jsem vyšel na ulici a viděl celý downtown 
Manhattanu zahalen do velkého oblaku kouře. 

A právě v takovýchto chvílích se ukazuje, 
že mezinárodní organizace – a zvláště Organi-
zace Spojených národů – zaujímá důležité místo 
v našem světě. Prokázala to nejen v minulosti, 
ale také v současnosti, např. když Rada bezpeč-
nosti dokázala ve velmi krátké době najít společ-
nou řeč a přijmout rezoluci č. 1373/2001, která se 
staví proti terorismu. 

A tak rovněž i my všichni ostatní se musíme 
vytrvale a usilovně snažit najít společné slovo, 
aby již nikdy nedošlo k podobným útokům 
a abychom našli v encyklopedii 21. století, že to 
bylo století bez světových válek, století s posled-
ním ozbrojeným konfliktem v roce 2001.

Přeji vám, aby vám letošní ročník Pražského 
modelu Spojených národů přinesl právě to, co od 
něj očekáváte. 

Váš
Petr Matoušek 

generální tajemník PMUN   

Úvodníky z let minulých

Milí čtenáři, 

konference klepe na dveře (a nám na nervy) 
a jaro už tu máme. Ve svých slovech si spíše stě-
žuji, a tak dnes učiním výjimku, abyste si nemy-
sleli, že jsem nějaký zapšklý pesimista.

Před pár dny jsme si připomněli první výročí 
vstupu České republiky do NATO. Datum 12. 3. 
1999 bychom si měli pamatovat a uvědomovat si 
dalekosáhlý význam naší účasti v alianci. Jsme 
přes rok ve společenství, které je bezesporu vo-
jenské, přesto mírotvorně působí. 

V budoucnu musíme počítat s tím, že v se-
znamech padlých při různých misích se objeví 
i Češi. Bude to zkouška našeho odhodlání a pře-
svědčení, že stojíme na správné straně. Už za 
války v Jugoslávii ztratila česká armáda několik 
vojáků, přesto občané nežádali o stažení našich 
sil. Pevně doufám, že ani v budoucnu se nestane 
případ podobný Vietnamu, kdy Američané hojně 
a tvrdě vystupovali vůči válce vedené proti ko-
munismu.

Dnes jsou Vietnam či Severní Korea na po-
kraji zhroucení; nebýt humanitární pomoci „zá-
padních imperialistů a vrahů“, vymřela by velká 
část obyvatelstva, žijící v obtížných podmínkách 
pod absolutní moci.

Demokratické vlády a vojenské složky by se 
v podobných případech neměly nechat příliš 
ovlivnit laickou veřejností. Když se nebude tvrdě 
vystupovat a stejně tak jednat s diktátorskými či 
vojenskými režimy (např. Irák, KLDR, Čína), 
právě ony zahubí západní civilizaci bez jakých-
koliv ohledů.

Jsem zastáncem tvrdé, ale objektivní linie. 
Jinak se naše generace zařadí mezi poslední na 
této planetě. 

Vědomí, že i naše republika se angažuje v řa-
dách obrany svobody, je pro nás, občany, velmi 
důležité. 

Jakub Švestka
šéfredaktor Chronicle

P.S. Ještě jednou promiň, Kristýno.  

10. listopadu 2001, VII. ročník 17. ledna 2004, IX. ročník25. března 2000, V. ročník
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Tento návrh mi přijde, 
abych tak řekla, postavený 

na hlavu.

Argentina, HRC

„Vy nerozumíte mezinárodním 
vztahům!“ velvyslanec Číny 

k velvyslanci Jordánska.
„A vy nerozumíte logice!“ vel-
vyslanec Francie k velvyslanci 

Číny.

UNSC

Listening to France‘s achie-
vements is not relevant to 

the debate.

Iceland, NATO

Název není to, co v oblasti 
vraždí.

Čad, UNSC  

Já bych jen ráda podotkla, 
že kdykoli může nad námi 
proletět letadlo, spadnout 

a nepřímo nás ohrozit, 
takže je probírání nepří-

mého ohrožení nové euge-
niky zcela irelevantní.

Nizozemsko, UNESCO

Brazílie: „Pokud máte málo 
cukru, pane kolego, my vám 

ho dovezeme.“
Keňa: „Já si dám raději čaj.“

WTO

Tito dva delegáti tu jsou a zá-
roveň tu nejsou.

předseda ECOSOC 

V otázce sýrové… ehm… 
syrské suverenity, …

ČLR, UNSC

Rád bych požádal toho, který 
tu zřejmě není, ale přesto 

bych ho požádal, aby se vy-
jádřil... 

Burkina Faso, WTO

„...je to tím, že v Egyptě 
dlouho vládl prezident Muba-

rak, který byl zlý...

Egypt, UNESCO

Dovezené kondomy jsou 
občanům Burkiny Faso bo-

hužel příliš malé.

Burkina Faso, ECOSOC

Každá země má sice právo na 
svoji kulturu, ale...homosexua-

lita je zločin!

Tanzánie, HRC

Váš projev mi přišel jako: 
UNESCO, ahoj, oslíčku otřes 

se...

Sierra Leone, UNESCO

Proč asi musí prezident Sýrie 
ty zvěrstva na svém území 

páchat?!

Argentina, UNSC 

Nikaragua: „Předpokládám, že 
jste katolička, jak můžete pod-

porovat práva LGBT?“
Španělsko: „V Desateru se 
píše: Miluj bližního svého!“
Nikarague: „Ano, ale jsou 

různé druhy lásky! To přiká-
zání neznamená, abyste plato-
nicky milovala všechny v této 

místnosti!“

HRC

PERLIČKY
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Dokončíme IS, a pak se 
vrhneme na tu ruskou 

menšinu.

ČLR, UNSC

Nenechte se zlákat penězi od 
delegáta USA, teda ne od de-

legáta, ale od USA.

Saudská Arábie, UNESCO

USA by nikdy neposlali své vo-
jáky cvičit armády jiných zemí.

USA, ECOSOC

It‘s not difficult, it‘s...it‘s just...
it‘s just bad.

Turkey, NATO  

Ugandští vědci prokázali, že 
se člověk s homosexualitou 
nerodí. Chcete snad říct, že 
jsou ugandští vědci horší 

než ti evropští?!

Uganda, HRC

Musím velmi, velmi, velmi 
výjimečně sympatizovat 

s Ruskem. 

Ukrajina, ECOSOC  

Technická... Já bych rád po-
prosil předsednictvo, jestli by 
nemohly být zataženy závěsy, 
protože venku je už jídlo a mě 

to rozptyluje.

Kolumbie, UNESCO

Zkusme vytřelit odpad do 
vesmíru.

Bolívie, UNEP

Když vynechám ten kapita-
listický přístup a cynismus, 

tak jste to řekl, celkem 
hezky.

USA, UNESCO

V kuloárech během krize v es-
tonské Narvě:

„Rusko se právě přiznalo, že je 
stranou konfliktu!“ – velvysla-

nec Rwandy
„Já jsem se přeřek!“ – velvysla-

nec Ruska

UNSC
 

Neříkám, že Islám není 
mírumilovný, ale jen pokud 
mluvím jako průměrný xe-

nofobní obyvatel.

Sierra Leone, UNESCO

PERLIČKY

Slovo solidarita je v této de-
batě častější, než jméno Jose 

Armando ve venezuelské 
telenovele. 

Francie, EU
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