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Osobní rozvoj, který je každým rokem tématem jednoho 
přípravného setkání, jsme letos pojali z trochu větší šíře. 
MUDr. Karel Nešpor, CSc. působí jako primář oddělení 
závislostí v Psychiatrické nemocnici Bohnice, veřejnosti 
je ale zřejmě ještě známější jeho osvětová činnost na 
poli duševního zdraví. Již čtvrtstoletí učí Čechy medito-
vat, relaxovat a vyhýbat se patologickému chování. S dr. 
Nešporem jsme si povídali o tom, jak nahlížet na osobní 
rozvoj z odborného hlediska, nebo o tom, jak si při vy-
soké pracovní zátěži uchovat duševní zdraví.

V současné době se velmi skloňuje 
sousloví „osobní rozvoj“, přede-
vším v  souvislosti  s budováním 
kariéry. Jak si ale představujete 
zdravý osobní rozvoj vy, jakožto 
odborník, který se specializuje na 
patologické jevy ve společnosti?
Člověk není mozek na kolečkách. 
Tělu bychom měli rozumět a chovat 
se k němu hezky. Přiměřená tělesná 
aktivita mírní úzkost, depresi, stres 
a ještě zlepšuje duševní výkonnost. 
Měli bychom si také sami sebe 
dobře uvědomovat a pěstovat pozi-
tivní emoce. Výborná je např. me-
ditace milující laskavosti (mettá), 
jóga nebo čchi-kung. Nahrávky 
relaxačních a meditačních technik 
najdete volně na mých webových 
stránkách (www.drnespor.eu).

Nakolik  je  vlastně  v  našich  si-
lách osobně se rozvíjet? Nejsme  
„otroky“ našich genových dispo-
zic? Můžeme se naučit vlastnos-
tem jako zásadovost (integrita), 
pilnost, zdrženlivost, odvaha?
Genetická dispozice má význam, 
ale není často rozhodující. U návy-
kových nemocí se dědí dispozice, 
ale ne závislost. Dětem závislých 
rodičů se doporučuje vyhýbat se al-
koholu a drogám i v dospělosti. Pak 

jsou ve větším bezpečí než mnozí 
jiní, kteří nezdědili rizikovou dis-
pozici.

Dalším  trendem  je hledání pří-
čin osobních problémů a vůbec 
kořenů  osobního  „nastavení“ 
v útlém dětství. Je skutečně tak 
zásadní pro náš život? Opět,  je 
výchova podstatnější, než biolo-
gický základ?
Zážitky z dětství jsou důležité. 
Známe ale příklady vynikajících 
lidí, jejichž dětství mělo k ideálu 
daleko. Otec Ludwiga van Beetho-
vena byl závislý na alkoholu, ale na-
vzdory nelehkému dětství se z jeho 
syna stal hudební génius. 

Když se bavíme o výchově, trouf-
nul byste  si  říci,  že  se dnes vý-
chova obecně vyznačuje nějakými 
charakteristikami? Co byste vy 
jako psychiatr doporučil (budou-
cím) rodičům?
Existují výzkumem podložené 
charakteristiky správné výchovy. 
Zájemci si mohou z mého webu 
zdarma stáhnout rukopis knihy 
„Alkohol, drogy a vaše děti“. Tedy 
jenom stručně. Nejdůležitější je las-
kavost.
» pokračování na str. 6

Žijeme v době osobního rozvoje. Tato nauka nabývá 
nejrůznějších forem a rozměrů. Její jistě užitečná po-
doba tkví v radách psychologů, jak upevnit svoji vůli, 
zlepšit motivaci nebo se zbavit zlozvyků. Na svém dru-
hém pólu, kde se spojuje s mystikou, vytváří pak na-
prosto bizarní formy, o to však oblíbenější; slovy 
oficiálně šestého největšího Čecha Jana Wericha: 
„To je blbý, to se bude líbit!“

Tato zbytnělá forma osobního roz-
voje už si nevystačí s poznáním, 
že člověk je učenlivý a že pravdě-

podobnost, s jakou dosáhneme vy-
tyčených cílů, je součinem našich 
schopností a vynaložené námahy. 

Osobní rozvoj s velkým O je feti-
šem, pseudofilozofií a pseudoná-
boženstvím zároveň. Projevuje se 
v zejména v motivačních obrázcích 
s jalovým obsahem a kýčovitou for-
mou a učí nás, že dokážeme úplně 
všechno, že máme právo na štěstí 
a úspěch a že se v nás, abychom 
parafrázovali Nietzscheho, otáčejí 
veřeje světa.
Mezi výše popsanými polárními 
podobami osobního rozvoje je 
ohromné spektrum dalších forem, 
které míří na různé věkové, vzděla-

nostní a kulturní skupiny – každému 
dle jeho potřeb! Trendu se přizpů-
sobuje i školství, které klade důraz 
na „rozvoj klíčových kompetencí“, 
v nichž vědomosti tvoří jen jednu 
ze složek. 
Je užitečné se zamyslet, co boom 
osobního rozvoje vypovídá o mo-
derním člověku a jeho pohledu na 
sebe sama a na svět. 

» pokračování na str. 4

Základem úspěchu je přiměřená péče o sebe sama

Osobní rozvoj jako znamení doby

Archiv dr. Nešpora

Porazit Facebook Výročí vzniku OSN Reakce na pařížské 
útoky5 9 10
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Milé čtenářky, milí čtenáři,

vítejte na druhém přípravném 
setkání Pražského studentského 
summitu, projektu, který již více než 
dvacet let vzdělává mladé lidi. Sum-
mit však není jen o vzdělávání. Během 
všech přípravných setkání, doprovod-
ných akcí i celé závěrečné konference 
se vás snaží připravit nejen na jednání 
na poli mezinárodních organizací, ale 
i na vaši budoucnost – a  to nejen na 
tu profesní. 

V průběhu roku máte možnost 
dozvědět se mnohé nejen o politice, 
mezinárodní bezpečnosti, ekonomii 
nebo životním prostředí, ale i nabrat 
mnoho zkušeností, které ve svém 
životě využijete, ať už se budete po-
hybovat v jakémkoliv prostředí. A to 
je dle mého názoru hlavní přínos 
Summitu.

O čem to vlastně mluvím? O tom, 
co budete moci zažít na dnešním 
přípravném setkání.  Druhé sobotní 
summití dopoledne bude zaměřeno 
na vás, na váš osobní rozvoj a vaši 
seberealizaci i za hranicemi projektu. 
Během následujících hodin se dozvíte 
o tom, jak přestat prokrastinovat, jak 
napsat dobrý životopis nebo začít stu-
dovat v zahraničí, co všechno obnáší 
práce akademika, žurnalisty nebo 
mladého politika – zkrátka o mnoha 
možnostech, které v životě máte, ať už 
se rozhodnete jít jakoukoliv cestou. 

Já sama jsem na Summitu získala 
mnoho cenných zkušeností, které mi 
v životě nejednou pomohly. Ať už se 
jednalo o splnění přijímacích zkoušek 
na vysokou školu bez přípravy (vřele 
nedoporučuji) nebo překonání sebe 
sama v náročných momentech svého 
života. Vzpomínám si, jak se po-
stupně mé obavy z vystupování před 
lidmi, psaní stanovisek nebo setká-
vání s novými lidmi změnily v čirou 
radost ze sebe samé. 

Doufám, že i pro vás se Summit 
postupně stane něčím víc než vzdě-
lávacím projektem. A věřím, že bude 
schopen dát co nejvíce z vás, kolik má 
v úmyslu. A možná se pro některé 
z vás stane životním stylem. Stejně 
jako pro mě.

Eva Prudilová
programová koordinátorka Konec prokrastinace

DENISA DĚDIČOVÁ

Hosté II. přípravného setkání
SEMINÁŘE I. BLOKU

SEMINÁŘE II. BLOKU

Konzultantka a lektorka společnosti GrowJOB Institute. Vede semináře 
zaměřené na time-management, sebedisciplínu a boj s prokrastinací.

Jak napsat CV a motivační dopis  
TOMÁŠ ERVÍN DOMBROVSKÝ

Vedoucí oddělení analýz, komunikace a vnějších vztahů společnosti 
LMC, provozovatele portálu Jobs.cz. Dlouhodobě se věnuje oblasti 
lidských zdrojů.

Světem financí
ŠTĚPÁN ŘEZÁČ

Relationships manager Komerční banky. Spoluzodpovídá za finanční 
organizaci studijních pobytů v rámci programu Erasmus+.

Rétorika  
MÍŠA JADRNÁ

Lektorka kurzů rétoriky a moderování na Vyšší odborné škole he-
recké. Pracuje také jako programová manažerka SeeJay Rádia.

Diplomatický protokol
JAN KOPECKÝ

Emeritní velvyslanec České republiky v Argentině, Paraguayi, Peru 
a Bolívii. Předseda České iberoamerické společnosti. 

Studium v zahraničí
ONDŘEJ DOČKAL

Magisterský student ekonomie na Queen’s  College Univerzity 
v Cambridge a bývalý hlavní koordinátor Pražského studentského 
summitu.

Podnikání ve světě 
sociálních sítí 
PETR ANDRÝSEK

CEO social media agentury SocialSharks. Vedl marketing na sociál-
ních sítích řady společností – Baťa, Phillips, UniCreditBank nebo Lidl.

Život a práce žurnalisty 
DANIEL STACH

Populární moderátor pořadu Hyde Park Civilizace a ranního vysílání 
Studia 6 na ČT24. Držitel ceny TýTý 2014 v kategorii Objev roku.

Mladí v politice 
DOMINIK FERI

Devatenáctiletý zastupitel a radní města Teplice za TOP09 a správce 
satirické facebookové stránky Sudety – nejkrásnější místo v pekle.

Bc., Mgr., Ph.D., OMG  
aneb život akademika

DOMINIK ŽIDEK

Asistent na Katedře práva životního prostředí a  pozemkového 
práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a asistent soudce 
na správním úseku Krajského soudu v Brně.

Dobrovolnictví
ŠIMON PRESSER

Bývalý koordinátor Pražského studentského summitu a konferencí 
AMO. Účastnil se studentských dobrovolnických projektů v Kame-
runu a Ghaně. 

Občanská participace 
JAN ČIŽINSKÝ

Starosta městské části Praha 7 a pedagog. Držitel ocenění za mimořádný 
přínos při prosazování principu transparentnosti ve veřejné správě.
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Úhel pohledu
„Dne 13. listopadu byl v Paříži spáchán teroristický útok.  

Hrozí něco podobného v České republice a jak tomu zabránit?“

KONSTANTIN SULIMENKO: 
Oproti jiným zemím je akce ISIS 

v Česku podle mě relativně nepravděpo-
dobná. Česko se aktivně ani rétoricky ne-
zapojuje do boje v Sýrii či Iráku. Přesto by 
pro nás, jako součást EU, bylo bláhové žít 
v představě, že takto budeme moci hrát 
mrtvého brouka, kterému nic nehrozí. Navíc 
Paříž nám dokázala, že nebezpečí hrozí i od 
domácích občanů. Nelze si myslet, že zavře-
ním hranic Schengenu a odstřihnutím se od 
uprchlíků budeme v bezpečí. Prioritou by 
měla být detekce lidí, kteří muslimy radika-
lizují, a jejich včasná eliminace.

TONY NGUYEN: Také dle mého 
názoru je pravděpodobnost po-

dobného útoku v České republice malá. Je 
zcela na místě zvýšená ostraha bezpeč-
nostních složek. Více mě však po paříž-
ském útoku znepokojuje ještě větší strach 
a někdy i  nenávist veřejnosti vůči všem 
muslimům a uprchlíkům, což nahrává do 
karet různým populistickým politikům.

PAVEL LINZER: I když se ČR ne-
zapojuje do boje proti IS aktivními 

vojenskými zásahy, je členem koalice proti 
této organizaci. Už prakticky od začátku 
celé kampaně zásobuje kurdské vojenské 
jednotky zbraněmi i municí. Mimochodem, 
v Praze sídlí třeba i budova Rádia Svobodná 
Evropa. Česká republika bude samozřejmě 
jen těžko pro teroristický útok tak atraktiv-
ním místem jako třeba Francie, Británie či 
Německo. Ale zcela z obliga nejsme. Zvýšená 
bezpečnostní opatření a  důsledná kont-
rola hranic a pohybu osob na našem území 
jsou typická klišé každé debaty o bezpeč-
nosti, nicméně jsou neoddiskutovatelným 
základem. Přičemž ale zpravodajské služby,  
nejefektivnější nástroj proti terorismu, jsou 
stejně jako policie či armáda podfinancovány.

KONSTANTIN SULIMENKO: 
Obávám se ale zároveň i  toho, 

aby nám bezpečnostní opatření nepře-
rostla přes hlavu. Jak tenká je hranice 
přiměřenosti, jsme totiž viděli například 
17. listopadu, kdy policie kvůli bezpečnost-
ním opatřením odmítla pustit studenty uctít 
památku tohoto významného data, byť 
očividně žádné nebezpečí nepředstavovali. 
Proto za sebe odmítám zvyšování pravo-
mocí bezpečnostních složek.

TONY NGUYEN: V  případě 
17. listopadu zajisté šlo o  na-

prosto zbytečné opatření bezpečnostních 
služeb. Terorismus však na rozdíl od stu-
dentů hrozbou je a z toho důvodu se stále 
domnívám, že zvýšení ostrahy, čímž nemys-
lím nutně zvyšování pravomocí, je na místě.

PAVEL LINZER: Souhlasím, že 
omezování svobod není zajisté 

dobré. Oddělme ale to, co se stalo na Al-
bertově, a hrozbu terorismu. Jde především 
o  to, aby bezpečnostní složky plnily po-
vinnosti, které mají v současnosti. Čemuž 
bychom neměli napomáhat primárně zvy-
šováním pravomocí, ale spíše poskytová-
ním dostatečných kapacit.

KONSTANTIN SULIMENKO: Navýšení finančních prostředků bezpečnostním institucím je sice logický krok, 
ale považovat to za spásu je utopie. Je potřeba udělat mnohem více a rozhodnout se, jakou cestou se vydáme. 

Přičemž bych se nerad dostal do situace, kdy budeme muset bezpečnostní opatření přijímat na úkor svobody. Protože 
stejně jako by byla naše totální svoboda zneužitelná extremisty typu ISIS, bude i totální bezpečnost lákat jiné extremisty.
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DELEGÁTOVA 
ODYSSEA

Království za projev
Jednání, předsednictvo se na 
něj těší a delegáti se ho děsí. 
Souvisí to ale především 
s tím, že drtivou většinu osa-
zenstev všech orgánů tvoří 
„nováčci“ jak na Summitu, 
tak v říši formálních pro-
slovů před obecenstvem. Je 
proto nutné znovu připome-
nout, že správný projev není 
zas taková alchymie a vět-
šina stresu a strachu, který se 
s ním pojí, je v hlavě řečníka. 
Proti nervozitě existuje bez-
počet strategií a nemůžu vám 
bohužel poradit univerzální 
recept, který by fungoval 
pro všechny. Velmi ale po-
máhá nadhodit téma projevů 
během přestávek, protože nic 
člověka tak neuklidní jako 
vědomí, že je s ostatními na 
stejné – natěšené, ač nervózní 
– lodi.
Co se týká formy projevu, 
důležité je především najít si 
svou řečnickou míru – v délce 
vět, rychlosti, hlasitosti, dý-
chání, gestech atd. Zvláště je 
třeba varovat před rychlostí, 
protože drtivá většina řečníků 
instinktivně zrychluje, aby 
unikla „nepříjemné“ situaci. 
Přílišné tempo ale zákonitě 
zabijí schopnost posluchačů 
projev sledovat, tak pozor na 
to.
Kromě vlastní aktivní par-
ticipace v jednání je často 
problém i s tou pasivní. Jed-
nání je dynamická záležitost. 
Je proto nutné být stále ve 
střehu, sledovat a především 
poslouchat ostatní řečníky. 
Jakmile se přestanete soustře-
dit, riskujete, že vaše řeč bude 
„mimo mísu“ a mezi lépe mí-
řenými příspěvky okamžitě 
zapadne, protože delegáty, 
kteří se vrací v debatě zpět, 
nebere nikdo vážně, ani je 
nikdo neposlouchá. Nejlepší 
je proto vůbec nic si nepsat, 
dávat pozor a naučit se reago-
vat z hlavy, párkrát to možná 
nevyjde, ale dlouhodobě jde 
o jediný efektivní způsob, 
jak se do jednání zapojit, tak 
směle do toho!

BÁR A BEČVÁŘOVÁ

 » pokračování ze str. 1
Bylo by jistě absurdní tvrdit, že 
člověk minulý přemýšlel naprosto 
jinak než člověk dnešní a že dříve 
nehrál osobní výkon žádnou roli. 
V každé době se oslavovala jména 
velkých vojevůdců, umělců či 
prostě jen osob mimořádně krás-
ných, a mnozí po jejich úspěších 
toužili a srovnávali se s nimi. Ale 
přeci jen vidíme, že různé kultury 
– rozrůzněné časově i místně – 
kladly a kladou do popředí svého 
zájmu jiné rozměry lidského života. 
Tento výběr pak není nahodilý, ale 
je výsledkem povahy a potřeb dané 
společnosti, zejména pak potřeby 
mocenské.
Křesťanský člověk, člověk předo-
svícenský, hleděl – nebo po něm 
bylo požadováno, aby hleděl – do 
tajemných dálek, ukrytých za hori-
zontem vezdejšího života. Svět byl 
rozumem nepostižitelný („Věřím, 
abych pochopil!“, vyjádřil to la-
pidárně sv. Anselm z Canterbury) 
a člověk byl nedokonalou nápo-

dobou Boha; jeho maličkost vůči 
božskému majestátu byla ve stej-
ném poměru jako pozemský život, 
potažmo pozemský stát, k životu 
věčnému, ke Království Božímu. 
„Já nemoc, tys zhojení, já zimnice, 
tys uzdravení, já hřích, ty odpuš-
tění, já nepravost, ty spasení!,“ 
volá ve své vynikající básni český 
barokní literát Bedřich Bridel. Pro 
toho, kdo přijme skutečně takový 
pohled, ztrácí nějaká pozemská se-
berealizace význam. A ježto byla 
křesťanská Evropa zasazena do 
rámce feudálního systému, v němž 
se pozice ve společnosti dědila, ne-
bylo ani možné budovat nějakou 
kariéru. 
Ale zatímco barokní sochy světců 
výmluvně ukazovaly prsty k nebe-

sům, v západní Evropě začaly klíčit 
základy společnosti, jak ji známe 
dnes: pozitivistické, antropocent-
rické, individualistické a kapitalis-
tické. Angličtí a holandští měšťané 
nezřídka kdy disponovali větším 
majetkem než tamní šlechta; bylo 
jen otázkou času, kdy se politická 
realita přizpůsobí té ekonomické. 
Osvícenští intelektuálové (ale už 
před nimi třeba Hobbes a Locke) 
zpochybnili dosavadní řád světa 
a jejich myšlenky převedly do 
praxe americká a francouzská revo-
luce (úvahy o tom, nakolik věrně, 
sem teď nepatří). Už ne Bůh, ale 
člověk sám se stal středem světa. 
Proměnila se i povaha ekonomiky. 
Ve feudálním systému si lidé nevy-
bírali, pro koho budou robotovat; 
v systému kapitalistickém se rozho-
dují, komu prodají svoji práci, tedy 
sama sebe. Lokalizované poddan-
ské vztahy nahradil globalizovaný 
trh práce.
A tady se právě dostáváme k logice 
osobního rozvoje. Ten byl člověku 

najednou nejen umožněn, ale po 
něm i požadován, ekonomicky 
i morálně. Člověk se stal význam-
nějším výrobním faktorem než 
půda, která byla rozhodující v před-
chozím období. V sousloví „Human 
Resources“, užívaném i u nás, se to 
ozývá zcela nezastřeně, ale je to 
i logika osobního rozvoje. Co nej-
více zvýšit hodnotu práce se jeví 
jako společný cíl toho, kdo ji nabízí 
a prodává, a toho, kdo ji poptává 
a kupuje (protichůdné jsou ovšem 
jejich zájmy na výši mzdy).
Osobní rozvoj spočívá v podstatě 
v rozvoji tzv. měkkých dovedností 
– jednoduše řečeno, jak se dobře 
umět prodat. Vybíráme-li si auto, 
málokdy dáme jen na jeho měřitelné 
charakteristiky (objem a výkon mo-

toru, hmotnost…), leckdo jim nero-
zumí vůbec; podstatnou roli hrají 
naše city, tedy jak se nám auto líbí 
či jaký příběh nám reklama vštípila 
o dané značce. Podobně si vybírá 
zaměstnavatel. Sebevědomý člověk 
na něj působí dojmem, že má lepší 
schopnosti než ve skutečnosti (tam, 
kde je rozdíl propastný, jde o tzv. 
hochštaplerství). Jde samozřejmě 
i o jiné věci: pořádný zaměstnanec 
nebude dělat chyby; společenský 
bude lépe vycházet s kolegy; lo-
ajální nebude dělat problémy; ale 
zůstaňme ještě u toho obalu.
Kritici osvícenství od Burka po 
Adorna namítali, že osvícenský 
člověk může být stejně iracionální 
jako ten předosvícenský. Je pozoru-
hodné, jak silně dá racionalistická 
Evropa na formu. Autor tohoto 
článku to může nejlépe posoudit 
u právnického stavu, o přijetí do 
nějž aspiruje. Asociace spojené 
s právníky už se dosti vzdálily 
faktu, že to jsou prostě jen odbor-
níci na právo, jako jsou instalatéři 

odborníky na potrubí. Právníka 
takříkajíc předstihuje jeho pověst; 
glorifikace a démonizace jsou dvě 
strany téže naleštěné mince. Ame-
rický právník ze seriálu, řešící mi-
liónové spory, nám vytane na mysli 
spíš, než JUDr. Vomáčka, jehož 
běžnou agendou jsou úvěry a roz-
vody…
Náš prostor je omezený a nechceme 
suplovat texty myslitelů poněkud 
originálnějších a intelektuálně vý-
konnějších; o stavu naší společnosti 
se napsaly stohy knih. Shrneme tedy 
náš článek do prosté rady: zaprvé, 
rozvíjejme hlavně obsah a až potom 
formu, a za druhé, dejme si pozor na 
obchodníky s teplou vodou…

MICHAL ZIKMUND 

Osobní rozvoj jako znamení doby

Blog.cz

Příklad pracovníka, který sice nemá vynikající „tvrdé“ schopnosti, zato vyniká 
v těch „měkkých“. Je cílevědomý, loajální a flexibilní. Lidský zdroj je vytěžen 
na maximum. Naproti tomu pan Kroupa by potřeboval nějaký ten koučing. 
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Porazit Facebook
Určitě zajímavou otázkou, kterou si každý z nás může 
položit, je, čeho byste chtěli dosáhnout třeba... do osma-
dvaceti let? Na rozdíl od Maxmiliána Schremse to bu-
dou pravděpodobně „obyčejné“ cíle jako dostudovat, 
založit rodinu nebo najít si práci. 

Max Schrems, rakouský doktorand 
práv, na tuto otázku už odpověď 
zná. V tomto věku totiž v říjnu 
2015 vyhrál případ proti Evropské 
komisi před Soudním dvorem EU 
(SDEU) v Lucemburku. Předmětem 
sporu bylo nařízení Komise z roku 
1995, které deklarovalo, že úroveň 
americké ochrany osobních dat je 
srovnatelná s evropskou, a tedy 
vystavila bianco šek pro americké 
firmy podnikající v Evropě. Toto 
svolení zabraňovalo národním kon-

trolním orgánům prověřovat, jak je 
s údaji v zahraničí nakládáno. Max 
Schrems si jednoho dne přečetl 
smluvní podmínky svého faceboo-
kového účtu a zděsil se. Jeho první 
žaloba v Rakousku přímo proti 
Facebooku neuspěla právě kvůli 
tomuto rozhodnutí s názvem Safe 
Harbour (bezpečný přístav), neboť 
rakouský úřad pro ochranu osob-
ních údajů musel prohlásit ochranu 
za dostatečnou v souladu s rozhod-
nutím. Jeho druhý pokus v Irsku, 
kde evropská pobočka Facebooku 
sídlí, tedy směřoval proti nařízení 
Komise, které ve světle odhalení 
Edwarda Snowdena o americkém 
sledovacím programu PRISM, už 
nestálo na tak pevném základě.

PROGRAM PRISM
Velké emoce vyvolaly informace 
ohledně rozsáhlého špionážního 
programu PRISM, které zveřejnil 
externí spolupracovník americké 

Národní bezpečnostní agentury 
(NSA) Edward Snowden. Skan-
dálnost odhalení byla dána jednak 
rozsahem sledování zahraniční 
elektronické komunikace, ale 
i skutečností, že se tak dělo bez 
předchozího soudního souhlasu 
daných států (který je nutný na-
příklad v České republice). Oproti 
jiným programům se navíc jednalo 
nejen o informace ohledně elektro-
nické komunikace (místo, délka, 
účastníci hovoru apod.), ale i přímo 

o jejím obsahu. PRISM samotný je 
klasifikován jako tzv. cílený pro-
gram, takže nedochází k obecnému 
sběru dat, problém je ale v tom, že 
svým rozsahem se jednalo o obrov-
ský program zahrnující desetitisíce 
cílů a všech jejich kontaktů. Oproti 
ostatním sledovacím programům 
USA bylo navíc dovoleno, aby byl 
použit i vůči americkým občanům, 
pokud komunikovali se zahraničím 
– což se ve světě Facebooku může 
stát velmi snadno. Americké spo-
lečnosti pod programem PRISM 
(a dalšími jemu podobnými) byly 
pak povinny umožnit bezpečnost-
ním agenturám přístup ke klient-
ským datům, a to někdy dokonce 
v podobě tzv. zadních vrátek, nad 
kterými provozovatelé neměli kon-
trolu. Zadní vrátka přitom umožňují 
agenturám nejen přebírat data od 
provozovatelů, ale zajišťují přímý 
a nekontrolovaný přístup do uživa-
telova zařízení. Celá řada programů 

má taková zadní vrátka předinsta-
lovaná, takže stačí jen aktivovat 
na příklad mikrofon GPS navigace 
a poslouchat všechny rozhovory 
v autě.

DOPAD ROZHODNUTÍ 
SCHREMS
Hlavním dopadem rozhodnutí 
SDEU je, že jednotlivé firmy, které 
předávaly osobní data svých uži-
vatelů mimo Unii, budou muset 
individuálně žádat svá prověření. 
Jedním z možných následků je 
zvýšení zájmu o evropská uložiště, 
která by podléhala pouze evropské 
regulaci. Takových potenciálních 
firem je okolo 4000 a jsou mezi 
nimi i taková jména jako je Google, 
Microsoft nebo Yahoo. Přestože 

o nové podobě Safe Harbour již 
probíhají jednání, v současné době 
mohou být soukromá data předá-
vána do států s nižší úrovní ochrany 
pouze na základě souhlasu jednot-
livých uživatelů. Samotný Max 
Schrems ale nepředpokládá, že by 
jeho vítězství vedlo k přehodno-
cení americké sledovací politiky. 
Nicméně je schopné nepřímo ovliv-
nit tyto politiky na evropské úrovni, 
protože mnohé evropské státy vyu-
žívaly data získaná podobnými pro-
gramy. Rozhodnutí by mělo zajistit 
lepší ochranu veškeré elektronické 
komunikaci – již díky dřívější ak-
tivitě Maxe Schremse totiž vznikl 
nárok uživatelů vyžádat si od po-
skytovatelů veškeré informace 
schraňované o jejich osobě. A ty 
zahrnují opravdu hodně – od fotek, 
přes statistiky návštěvnosti profilu, 
až po třeba zprávy, které uživatel 
ve svém rozhraní smazal, ale Face-
book je nadále má uložené na svých 

serverech (přestože uživatel doufá, 
že zmizely z povrchu zemského).

DALŠÍ DÍLEK DO  
SKLÁDAČKY
Schremsův boj o ochranu osob-
ních údajů není ojedinělý. Evrop-
ský soudní dvůr v nedávné době 
rozhodl v několika podobných 
případech, u nichž šlo o ochranu 
soukromí v digitálním věku. Jed-
ním z příkladů je případ proslavený 
jako „právo být zapomenut.“ Pan 
González se v 90. letech dostal do 
platební neschopnosti a jeho maje-
tek musel být rozprodán v aukci. 
Ten samý pan González je v dnešní 
době úspěšným podnikatelem, 
o kterém se ale všichni jeho klienti 
jako první po zběžném vyhledání 
jeho jména v Google dozvěděli, 
že je v bankrotu. Dvacet let stará 
zpráva panu Gonzálezovi natolik 
ztěžovala podnikání, že zažaloval 
Google, aby odkaz na dražbu jeho 
majetku z vyhledávání odstranil 
(samotná informace byla ale nadále 
zachována). Se svým případem na-
konec u soudu obstál.
Jiným přelomovým rozsudkem byla 
zrušena směrnice o uchovávání dat 
z roku 2006 na základě jejího příliš 
širokého zásahu do práva na sou-
kromý život. Směrnice nařizovala 
provozovatelům elektronických 
komunikací ukládat data ohledně 
této komunikace. Jednalo se tedy 
o menší zásah do soukromí než 
u programu PRISM, který cílí i na 
obsah komunikace. Přesto soud po-
ukázal na fakt, že z těchto informací 
lze poměrně jednoduše určit i obsah 
komunikace. Příkladem může být 
časté vyhledávání na lékařských 
webech, kdy i bez znalosti obsahu 
stránek lze jednoduše dovodit mož-
nou nemoc uživatele vyhledávače.

POZOR, NA CO KLIKÁME
Jak je vidět, internet a jeho bezpeč-
nost se stávají velkou společenskou 
otázkou dneška. I díky lidem, jako 
je Max Schrems, je možné lépe 
oddělit naše reálné životy od těch 
digitálních, ale zatímco soudní spor 
trvá roky, změna pravidel užívání 
se odehraje jedním kliknutím myši. 
Takže je vždy lepší si přečíst, na co 
klikáme, a s čím tak souhlasíme.

Mimochodem, čeho chcete dosáh-
nout do osmadvaceti Vy?

MICHAL ŘÍHA

www.sueddeutsche.de
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» pokračování ze str. 1
Aby rodič trávil s dítětem dostatek 
času, ať už dobrými zájmy, domá-
cími prácemi atd. Uměl s pocho-
pením naslouchat a měl realistické 
nároky. Nechtěl od dětí to, co by 
přesahovalo jejich možnosti. Po-
máhá také dobrý příklad rodičů 
a zdravý hodnotový systém.Vý-
znamná jsou ale i rozumná omezení.
Aby rodiče důsledně prosazovali 
zdravá pravidla jako zákaz alko-
holu, drog, cigaret a hazardu. Ne-
dovolovali dětem hrát počítačové 
hry nebo sledovat televizi dlouho 
do noci a na úkor povinností. Aby 
alkohol a návykové léky nebyly 
doma viditelné a dětem přístupné. 
U menších dětí jsou nebezpečné 
i roztoky obsahující alkohol (např. 
ústní vody), protože při požití hrozí 
u dětí otrava alkoholem.
Rodiče by také měli řešit problémy 
mezi sebou a nezatahovat do nich 
děti. Spolupracovat při výchově, 
i když jsou rozvedení. A měli by 
pomáhat dětem nacházet střízlivé 
zájmy a prostředí mimo rodinu. 
Přičemž k dobrým zájmům nepatří 
vrcholový sport, zejména ne fotbal. 
Ten rizika zvyšuje (úrazy, stres, 
doping, častý hazard i alkohol). 
Rodiče musí mít přehled o tom, jak 
děti tráví volný čas a s kým se stý-

kají. Chrání děti před zneužíváním 
a špatnými příklady.

Odvrácenou stránkou usilování 
o kariéru je workholismus. Setká-
váte se s ním ve své praxi? Co ho 
způsobuje,  jak mu předcházet? 
Jak se léčí?
Zde bych opět odkázal na obsáhlý 
materiál, který je též volně na mých 
stránkách. Zde zmíním pouze jednu 
jedinou zásadu. Kdo chce dosáh-
nout úspěchu, měl by do své životní 
strategie zahrnout přiměřenou péči 
o sebe. Tím se myslí pravidelné 
jídlo, přiměřeně spánku, dostatek 
vody (kofein i alkohol působí mo-
čopudně a vysušují), každodenní 
fyzická aktivita atd. Člověk, který 
se tím řídí, je zdravější, a zvýší se 
tak i jeho produktivita. Psycholo-
gové např. zjistili, že snídaně zvýší 
duševní výkonnost během celého 
dopoledne.

Řekl byste obecně, že dnes vystu-
pují do popředí nějaká  typická 
duševní onemocnění? Jinak ře-
čeno, domníváte se, že je skladba 
pacientů v PN Bohnice výrazně 
jiná, než byla třeba před třiceti 
lety?
Pronikavě se zvýšil počet patolo-
gických hráčů i lidí závislých na 

nealkoholových drogách. Přibylo 
i závislých na alkoholu, i když ne 
v tak velké míře.

Tvrdí  se někdy, že dnešní doba 
přímo  podporuje  určité  osob-
nostní poruchy, jako je narcismus 
atp. Souhlasil byste s tím?
V porovnání s dobou před listopa-
dem 1989 jsme svobodnější. Máme 
mnohem snazší přístup k infor-
macím. Například v jednom ame-
rickém odborném časopise vyšel 
článek o příznivém vlivu čaje na 
mozek. Autory byli japonští lékaři. 
Poslal jsem jim e-mail se žádostí 
o kopii jejich práce. Za hodinu 
jsem měl před sebou článek z Ja-
ponska, který vyšel v USA. Větší 
svoboda znamená větší možnost se 
rozhodnout pro to, co je dobré, ale 
i nedobré. 

Jak budovat kariéru a nezbláznit 
se? Jak se odreagovat? Jak po-
znat, že už toho je příliš?
První, co je třeba zdůraznit, je 
střízlivost v širším i užším slova 
smyslu. Alkohol, drogy i hazard 
stres nemírní, ale zvyšují. Zhoršují 
schopnost uvědomování. Připomíná 
to pilota, jemuž přístroje ukazují 
nepříznivé informace. Vezme ne-
průhlednou pásku a palubní desku 

zalepí. To jeho situaci nezlepší. 
Existují mnohem lepší možnosti. Ty 
jsem ve své knize „Sebeovládání“ 
rozdělil do následujících skupin:
1) Omezit vliv zevních stresujících 
podnětů, např. těch, které přicházejí 
z médií. 
2) Omezit vliv nepříznivých vnitř-
ních stresujících podnětů (spánková 
deprivace, dehydratace, nedostatek 
pohybu atd.).
3) Pracovat s motivací, tj. např. si 
uvědomit rizika nadměrného stresu 
a výhody rozumného životního 
stylu.
4) Využívat postupy navozující re-
laxaci. Sem patří fyzická aktivita, 
relaxační a meditační techniky, 
klidné dýchání do dolních částí plic 
s prodlouženým výdechem atd.
5) Postupy založené na racionální 
úvaze. Sem patří např. to, že se 
s někým poradíme nebo odložíme 
určité rozhodnutí na dobu, kdy bu-
deme klidnější.
6) Kromě toho existují postupy, 
které mohou být užitečné individu-
álně jako různé formy duchovního 
života, péče o zvířata a další zdravé 
záliby.

MICHAL ZIKMUND
JÁCHYM VINTR

Základem úspěchu je přiměřená péče o sebe sama

Mlčeti neznamená zlato

Když jsme v prvním čísle 
Chronicle letošního roč-
níku připomínali, že naše 

generace by měla být slyšet a měla 
by si obhájit své místo v občanské 
společnosti, ani zdaleka jsme ne-
tušili, jak aktuální tato výzva byla. 
Dokonce jsme chvíli koketovali 
s myšlenkou vytvořit seznam vý-
znamných míst, která byste 17. lis-
topadu rozhodně neměli vynechat. 
A pražský Albertov byl hned na 
prvním místě, společně s Národní 
třídou. Albertov se jevil jako to 
úplně nejlepší místo pro studenty, 
kteří chtějí uctít památku svých 
předchůdců. Kde jinde by měli stu-
denti zavzpomínat na ideály, za něž 
se dříve bojovalo a umíralo, a které 
jsou ctěny dodnes. Ideály, které se 

stavěly proti plotům a policejním 
barikádám. Proti selekci občanů 
na ty vyvolené, kteří smí, a na ten 
zbytek, který zůstane opodál. A kde 
jinde by tedy právě ploty, policejní 
barikády a selekce měly mít menší 
místo než na Albertově na Meziná-
rodní den studentstva.

DEMOKRACIE JE VÍC NEŽ 
JEN POLITICKÝ BOJ
Ne všichni sdílí tento názor. Někteří 
nad tyto ideály staví svou vlastní 
propagaci. A kolikrát i šíření ne-
návisti nebo alespoň rozporu ve 
společnosti. Nemusíme souhlasit 
s jejich politickým postojem. Ko-
neckonců ten je předmětem jiných 
debat, politických a volebních sou-
bojů, sjezdů stran a voličů. A může 

být předmětem i akademických po-
lemik, diskuzí (třeba i mezi delegáty 
Pražského studentského summitu), 
a klidně i hospodských rozhovorů 
a hádek. A je to tak správně, politika 
je a bude součástí našich životů.  
Je dobře diskutovat o ní, třeba i za-
páleně nebo formou hádky, hlavní 
je se zapojit a mít zájem. Existují 
však okamžiky, kdy i tak důležitá 
věc, jako je politika, musí jít stra-
nou. A vzpomínka na zesnulé stu-
denty, na těžké časy a na následný 
boj za svobodu a demokracii, který 
nás z těchto časů vyvedl, je přesně 
jedním z těch okamžiků.

ZLO VÍTĚZÍ, KDYŽ TI 
OSTATNÍ MLČÍ
Pokud měli někteří studenti dosud 

pocit, že se jich takovéto dění ne-
týká, je jim vzdáleno a řeší pro-
blémy, které s nimi nemají nic 
společného, pak toto je ten okamžik, 
který otevírá oči. Demokracie není 
samozřejmá věc. Není to perpetum 
mobile, které poběží samo kdesi na 
pozadí, bez naší snahy a přispění. 
A možná nás doopravdy většina po-
liticko-společenské agendy míjí, ale 
náš vlastní, studentský den to není. 
Jeden zákaz vstupu studentům na 
místo odjakživa studentům určené 
ještě ke konci svobody a demokra-
cie nemíří. Ale naše ignorace vůči 
této události už ano.

ANEŽK A MAJDÁKOVÁ

Albertov, Mezinárodní den studentstva. Místo, ke kterému každoročně chodí pokládat svíčky a květiny stovky, tisíce 
studentů. Spojení, které k sobě tak neodmyslitelně patří. Jeden ze symbolů boje za svobodu a demokracii. Je snad 
nevhodné, aby se studenti ozvali, když hrozí, že bude toto spojení násilně rozseknuto? Jsme snad příliš mladí, jak se 
nám někteří snaží namluvit, a jde nám jen o cílenou provokaci? Vždyť kdo, když ne my, a kdy, když ne teď?
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Ať již vedete náročná poli-
tická či diplomatická jednání, 
a potřebujete tak dopřát své 
mysli odpočinku, či chcete 
svou mysl spíše rozjitřit 
a  vést k  novým nápadům, 
vašemu účelu po vzoru 
nejen mnohých slavných 
státníků může velmi dobře 
posloužit umění.
Chcete-li v  naší zemi vidět 

z výtvarného umění to nej-
lepší, zamiřte do Muzea 
Kampa. Jistě nebudete lito-
vat. 
Až do začátku ledna tam 
můžete navštívit výstavu 
„Vidím, neboť je noc.” Tato 
unikátní výstava přibližuje 
život a  dílo klíčové osob-
nosti českého surrealismu, 
malířky Toyen.

Na výstavu byly zapůjčeny 
její stěžejní obrazy z  čes-
kých i francouzských sbírek, 
díky čemuž můžete na jed-
nom místě sledovat tvorbu 
Toyen, vlastním jménem 
Marie Černínové, od jejích 
počátků spjatých se surre-
alistickou výstavou až k po-
sledním obrazům z  konce 
60. let, které již vytvořila 

v emigraci ve Francii.
Přijďte obdivovat precizní 
a  osobitý styl Toyen, na-
hlédnout skrze její obrazy 
do jejího složitého myšlen-
kového světa a poznat, proč 
je Toyen považována za nej-
lepší českou malířku všech 
dob.

JAKUB KOPŘIVA

VIDÍM, NEBOŤ JE NOC

DOPORUČUJEME

Delegátský duel

Petra Hubatková
Uzbekistán, UNESCO

Iva Šalplachtová
Kolumbie, UNESCO

Jaké klíčové kroky by podle 
vašeho státu měly být pod-
niknuty jako první v otázce 
ochrany památek v ozbro-

jeném konfliktu?

Nejprve je potřeba zmínit, že Kolumbie nikdy neměla, a v součas-
nosti nemá, problém s tím, že by byly kolumbijské památky ohro-
ženy jakýmkoli ozbrojeným konfliktem. Nicméně zastáváme názor, 

že stejně jako nám nestačí pouhý záznam o památce, ale je nutné zachránit 
ji fyzicky, tak sepisovat novou úmluvu na ochranu památek je poněkud 
bezpředmětné. Domníváme se, a tímto zároveň souhlasíme s UNESCO, 
že je potřeba vytvořit speciální jednotku, která bude jednat v místech aktu-
álního ohrožení a snažit se zachránit pozůstatky kulturního dědictví. Tato 
jednotka by měla být apolitická a složena pouze z dobrovolníků, jejichž 
jediným cílem bude zachránit památky, jako z minulosti známe například 
od tzv. Monuments Men.

Ochrana památek a kulturního dědictví je dnes, v souvislosti se situ-
ací nejen na Blízkém východě, velmi aktuální a palčivý problém. 
Republika Uzbekistán své hodnoty staví především na kulturním 

a historickém odkazu a považujeme tyto aspekty za hlavní v utváření iden-
tity každého státu. Obáváme se však, že přijetí dalších rezolucí či konvencí 
současný kritický stav nevyřeší, měli bychom se spíše zaměřit na aktivní 
řešení problému. Jako nejschůdnější se nám jeví koncept tzv. Monuments 
Men, tedy specializované skupiny určené k záchraně památek a umělec-
kých děl. Uchování jejich podoby pouze v digitalizované formě by Re-
publika Uzbekistán podpořila pouze u nejohroženějších památek s mizivou 
šancí na záchranu – jejich hmotná podoba je pro nás naprostou prioritou. 
Také podniknutí kroků vedoucích k účinné kontrole černého trhu v této 
problematice bude zajisté hrát zásadní roli. 

ZINKY BOYS
Dílo Světlany Alexejevič 
bylo až do nedávna známé 
jen několika málo zájem-
cům o Bělorusko, potažmo 
východní Evropu. My, kteří 
jsme ji neznali, jsme přichá-
zeli o mnoho.
Ač je Světlana Alexejevič 
přísně vzato novinářkou, 
její díla se díky jejímu vy-
tříbenému stylu řadí mezi 

nejlepší světovou literaturu 
- letos jí Švédská akademie 
udělila Nobelovu cenu za 
literaturu, ač posledních ně-
kolik desítek let oceňovala 
jen autory krásné literatury.
Světlana Alexejevič ale po-
pisuje příběhy, bohužel, 
reálné, prožité či spíš pro-
trpěné obyvateli zemí bý-
valého Sovětského svazu. 

Její vyprávění o utrpení, ale 
i odvaze má však univerzální 
platnost.
V  knize Zinkoví chlapci 
(vyšlo pouze anglicky jako 
Zinky Boys) ukazuje so-
větskou afghánskou válku 
očima žen. Válku, o níž úřady 
mlčely a o níž se mohlo jen 
šeptat, očima žen, které od 
ní dělily tisíce kilometrů, ale 

ke kterým si přesto našla 
cestu na prýmkách důstoj-
níka oznamujícího jim smrt 
jejich synů, o něž se tak obá-
valy. Jen několik stran a po-
znáte, že i vzdálená válka je 
blízko.

JAKUB KOPŘIVA
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„Rok nula“ ekonomické transformace
V minulém čísle jsme se seznámili s fungováním systému centrálně plánované ekonomiky za komunistického režimu 
v bývalém Československu. Pád režimu v listopadu 1989 otevřel cestu radikální hospodářské reformě, jejímž cílem 
bylo vybudovat v naší zemi opět dobře fungující tržní hospodářství. Je důležité si uvědomit, že v tehdejší situaci se 
jednalo o úkol, se kterým do té doby neexistovaly v podstatě žádné zkušenosti, nepočítáme-li dílčí zkušenosti někte-
rých sousedních zemí, kde se podobné režimy zhroutily o nějaký měsíc dříve.

Aby bylo možné „z rybí po-
lévky opět udělat rybu“, 
tedy z centrálně plánované 

ekonomiky ekonomiku tržní, bylo 
nutné provádět reformy na několika 
frontách a vzájemně je koordinovat. 
Bylo třeba vybudovat nové instituce 
a zavést nový právní řád, provést 
makroekonomickou stabilizaci, na-
stavit fiskální a monetární politiku 
tak, aby postupně mohly začít plnit 
svoji stabilizační roli, kterou hrají 
v moderních tržních ekonomikách, 
a liberalizovat zahraniční obchod 
a devizový trh. A v neposlední řadě 
bylo nutné vybudovat soukromý 
sektor, který v Československu 
v podstatě neexistoval. A to na roz-
díl od jiných socialistických států, 
jako byly Polsko, Maďarsko nebo 
Jugoslávie, kde přeci jen po celou 
dobu trvání režimu fungovala řada 
drobných živností.

KOMÁREK VS. KLAUS
Ve federální vládě „národního po-
rozumění“ jmenované v prosinci 
1989 a vedené Mariánem Čal-
fou zasedalo několik ekonomů. 
Šlo o její místopředsedy Valtra 
Komárka a Vladimíra Dlouhého 
a o ministra financí Václava Klause. 
Jedním z cílů této vlády totiž bylo 
připravit přechod Československa 
na tržní hospodářství. O tom, jakým 
způsobem postupovat, se však záhy 
rozhořely spory plynoucí mimo jiné 
z odlišných názorů těchto ekonomů. 
Komárek patřil mezi takzvané 

„osmašedesátníky“, tedy mezi 
starší ekonomy, kteří se podíleli už 
na přípravě ekonomických refo-
rem v době Pražského jara. Další 
reprezentanti tohoto směru zase-
dali v české vládě vedené Petrem 
Pithartem, především šlo o jejího 
místopředsedu Františka Vlasáka.
Tito ekonomové, dnešním měřítkem 
spíše levicově orientovaní, prosazo-
vali pozvolnější změny, při kterých 
chtěli nejprve podniky restruktu-
ralizovat a také více přizpůsobit 
právní prostředí. K tomu účelu na-
vrhovali zřídit Fond národního ma-
jetku, kam by byly podniky určené 
k privatizaci převedeny a postupně 
po restrukturalizaci prodávány. 
Naproti tomu mladší ekonomové 
v čele s Václavem Klausem pro-
sazovali radikální řez v podobě co 
nejrychlejší a nejrozsáhlejší priva-
tizace. Zpočátku nebylo jasné, který 

z těchto názorů převáží a v určité 
době se dokonce zdálo, že se spíše 
půjde cestou prosazovanou Valtrem 
Komárkem, který měl být koordiná-
torem hospodářské politiky vlády.
Na stranu Klause se však přiklonil 
i Vladimír Dlouhý, pod kterého 
tehdy spadala Státní plánovací ko-
mise. Zároveň se na jeho stranu 
postupně začalo přiklánět veřejné 
mínění. Valtr Komárek v březnu 
1990 odcestoval na oficiální cestu 
po Latinské Americe, a když se vrá-
til, zjistil, že v rámci federální vlády 
zůstal se svými postoji osamocen 

a rozhodl se rezignovat. Mezitím 
se v únoru uskutečnilo na zámku 
v Kolodějích setkání českých a exi-
lových ekonomů. Jeden z Klau-
sových spolupracovníků, Tomáš 
Ježek, vzpomíná, že právě na tomto 
setkání vznikla myšlenka pozdější 
kuponové privatizace, a to během 
procházky s dalším spolupracovní-
kem Dušanem Třískou v zámeckém 
parku.
Osmašedesátníci ovšem zůstali po-
měrně významně zastoupeni v re-
publikové Pithartově vládě a snažili 
se nadále oponovat Klausově priva-
tizační strategii. Pithartova vláda se 
pokoušela o prodej některých stro-
jírenských podniků zahraničním 
investorům. Například Tatru, Liaz 
a Avii měl koupit Mercedes-Benz, 
plzeňskou Škodu Siemens a praž-
ské ČKD koncern AEG. Nakonec 
jediným takovým do konce dotaže-

ným privatizačním projektem zůstal 
prodej mladoboleslavské škodovky 
německému koncernu VW, který 
bývá dnes zpětně hodnocen jako 
jedna z nejpodařenějších priva-
tizací. K tehdejšímu zájmu VW 
i tomu, že dodnes Škoda funguje 
jako autonomní značka v rámci 
koncernu a pilíř české ekonomiky, 
do značné míry přispělo, že se 
těsně před pádem režimu podařilo 
vyvinout model Favorit, který byl 
schopný obstát i v konkurenci zá-
padních modelů, a že došlo k in-
vesticím do nových výrobních linek 

pro jeho výrobu.

LIBERALIZACE CEN NEBOLI 
„UTAHOVÁNÍ OPASKŮ“
Kromě přípravy privatizace se 
v průběhu roku 1990 začala za-
vádět i další opatření, která byla 
také označována jako „utahování 
opasků“. Pro zahájení postupné 
liberalizace zahraničního obchodu 
proběhly postupně tři devalvace 
československé koruny. Po prv-
ních dvou existovaly dokonce dva 
kurzy – obchodní a turistický. Po 
třetí devalvaci v prosinci 1990 
pak už existoval jednotný kurz 28 
Kčs/USD. Režim pevného kurzu, 
který se ovšem čas od času měnil, 
pak fungoval až do roku 1997.  
K 1. lednu 1991 pak byla zavedena 
vnitřní směnitelnost měny, což 
umožnilo volný dovoz zahranič-
ního zboží. Zároveň byla spuštěna 
liberalizace cen, při které stát pře-
stal určovat ceny většiny výrobků 
a služeb v ekonomice a případně 
je dotovat. (Byly však nadále regu-
lovány například ceny energií, ve-
řejné dopravy, léčiv a nájemného.) 
V důsledku toho dosáhla inflace 
v roce 1991 58 %, přičemž nomi-
nální růst mezd byl pouhých 17 %. 
To znamenalo snížení reálných pří-
jmů obyvatelstva o čtvrtinu.
V září 1990 byla Federálním shro-
mážděním přijata koncepce eko-
nomické transformace na základě 
vládního návrhu, za kterým stál 
Klausův tým. Její součástí byla 
právě výše zmíněná liberalizace cen 
a zahraničního obchodu, úsporná 
rozpočtová politika a rozsáhlá 
privatizace. Zatímco pro opatření 
v měnové a fiskální oblasti, pře-
devším liberalizaci cen a mezd již 
existoval příklad z Polska, kde se 
komunistický režim zhroutil o půl 
roku dříve a kde tamní ministr fi-
nancí Lech Balzerowicz prosadil 
podobně radikální opatření, pro pri-
vatizaci větší části státních podniků 
se ujala specifická „česká cesta“, 
o níž si podrobněji povíme příště.

PETR HANZLÍK

Česká televize
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70 Years of Saving Humanity from Hell
In the world where people simply could not look through 
rose-tinted glasses anymore, some leaders did retain 
their ideals. Incarnated in the United Nations, they re-
main with us for 70 years now. However, the idea to 
replace the failed League of Nations came much earlier.

In a way, the end of both World 
Wars occurred in a similar fa-
shion. Germans lost, the allies 

won, the US forgot about its isolati-
onism and a new international orga-
nization was established. Yet when 
we take a closer look at the League 
of Nations, likeness fades away. 
Most importantly, it lacked any 
hard-power sanctions against those 
prepared to wage wars. And so 
Japan’s aggression against China, 
the war between Italy and Ethiopia 
and the rise of Nazism in Germany 
went under way without a substan-
tial international response. The fact 
that the US never joined the Lea-
gue of Nations and the USSR did so 
only in 1934 also undermined any 
potential chances of averting the 
World War II.

FIRST AGREEMENTS
In the early stages of the war, be-
fore the US army joined the allies 
and when their victory was far from 
certain, Prime Minister Churchill 
and President Roosevelt had come 
together in Newfoundland and 
issued a joint declaration, entitled 
the Atlantic Charter. Its importance 
lied in the future because it laid out 
the basic principles for the post-war 
order, which still heavily shape 
today’s international relations.
Less than six months later, with 
the German army deep in the So-
viet territory, representatives of 26 
countries fighting the Axis pledged 
themselves to the maximum war 
effort and bounded themselves aga-
inst making separate peace. This 
act was realized in the form of the 
Declaration of The United Nations. 
The agreement directly followed up 

on the Atlantic Charter as the signa-
tories declared their subscription to 
the purposes and principles thereof.

ORGANIZATION TAKING 
SHAPE
By 1943 all the principal Allied 
countries started with unifying their 
visions of the arrangement of the 
new post-war world. The highest 
representatives of the USA, the 
USSR, the UK and China assem-
bled in Moscow and recognized the 
need for a new international orga-
nization. One year on, the future 
UN started to take shape. Another 
conference of the four aforemen-
tioned countries in Washington 
D.C., another further steps. The 
conference worked out a proposal 
for the organization, which already 
included the General Assembly, the 
Security Council with five perma-
nent members and armed forces at 
its disposal, the International Court 
of Justice and much more of what 
exists up to now. Some questions 
still remained unresolved though 
and all the countries of the Decla-
ration of The United Nations had 

the opportunity to express their 
opinions about the draft.
In the final stages of the World 
War II, from April to June 1945, 
the San Francisco United Nations 
Conference on International Orga-
nization took place. Delegations 
of 50 states and more than 2,500 
media representatives gathered and 
the final outcome was designated as 
the Charter of the United Nations. 
Signed by all 51 countries (Poland 
being the last, 2 months after the 
conference), it entered into force 
on 24 October 1945.
Since then, unfortunately, the Uni-
ted Nations have witnessed many 
atrocities. Cambodia, Rwanda, for-
mer Yugoslavia… Still, countless 
amounts of lives have been saved. 
As the second Secretary-General 
Dag Hammarskjöld put it, „The UN 
was not created to take mankind to 
heaven, but to save humanity from 
hell.“

FR ANTIŠEK NOVOTNÝ

Pripjať, město duchů
Pokud vás fascinují opuštěná místa, lokality s atmosfé-
rou katastrof či tragédií, jste fandové do komunistické 
architektury, a nebo vás zkrátka jen zajímá, jak dopadne 
město, které opustila civilizace, pak pro vás mám tip. 
Černobylská zóna a město Pripjať.

Ve chvíli, kdy před téměř 
třiceti lety, 26. dubna 1986, 
vybuchl 4. reaktor čer-

nobylské jaderné elektrárny, bylo 
město Pripjať vzkvétající zbrusu 
novou výstavní skříní režimu, zbu-
dovanou pro učebnicovou socia-
listickou společnost. Vystavěno na 
zelené louce, plné betonu, pro pa-
desát tisíc zaměstnanců elektrárny, 
přilehlých, často teprve vznikajících 
nebo pouze plánovaných továren, 
a jejich rodiny. Se srpy a kladivy 
na střechách věžáků a s mozaikami 
kosmonautů na zdech budov. S na 
tehdejší poměry plnými obchody 
a luxusním vybavením bytů. Děl-
níci byli prominenty režimu.

MY NIC, MY MUZIKANTI
Idylka byla ukončena po nepoda-
řeném pokusu na reaktoru, během 

kterého se přehřál a doslova vyletěl 
do povětří. I když bohužel ne ihned. 
Přestože se do okolí elektrárny 
uvolnilo takové množství radiace, 
že stroje odklízející trosky kolabo-
valy do několika hodin a les mezi 
elektrárnou a Pripjatí byl spálen ra-
diací do ruda tak, že se mu dodnes 
říká Rudý les (a je do něj přísně za-
kázán vstup, neboť dozimetr blázní 
jen po pár krocích od cesty). Byť 
v samotné Pripjati, vzdálené něko-
lik kilometrů od elektrárny, byla 
radiace tak vysoká, že čtyři dny 
byly již smrtelnou hranicí, město 
bylo evakuováno až po dvou dnech. 
Během kterých se za slunného po-
časí lidé koupali a procházeli kde-
koliv po venku.
V novinách byly o havárii jen kusé 
zmínky a situace byla zlehčována 
výroky typu „drobná nehoda“ či 

„lehce neuspokojivá radiační situ-
ace“. Režim mlčel i navenek, západ 
se o havárii dozvěděl až ve chvíli, 
kdy zvýšenou radiaci na svém 
území naměřilo Švédsko. Světu 
přiznal Sovětský svaz výbuch elek-
trárny až čtvrtý den.

RADAR, PRO KTERÝ BYLA 
ELEKTRÁRNA POSTAVENA
Evakuováno bylo po dvou dnech 
nejen město Pripjať, ale i město 
Černobyl a několik desítek vesnic 
v třicetikilometrovém okruhu okolo 
elektrárny. Oficiálně jen na pár dní, 
s malými kufříky. Nikdo nevěděl, 
že už se domů nikdy nevrátí. Těch 
několik starousedlíků, kteří odmítli 
zónu opustit a nevěřili v nebez-
pečí, které bylo lidskému oku ne-
viditelné, bylo po několika týdnech 
nalezeno bez známek života. Eva-
kuováno bylo také město Černobyl 
II, nezanesené do žádné mapy. Jeho 
existence vešla obecně ve zná-
most až po několika letech, stejně 
jako existence projektu, jehož za-
městnanci ve městečku se svými 
rodinami bydleli. Sovětského pro-

tiraketového radaru DUGA III, ve 
své době unikátní technologie. 
Předchůdce dnešních diskovitých 
radarů měl za tehdejších technolo-
gických možností podobu sto pade-
sát metrů vysokého a půl kilometru 
dlouhého systému věží se stovkami 
antén. 
O tom, že Sovětský svaz vlastní po-
dobnou technologii, neměl nikdo ve 
světě ponětí, nikdo ani netušil, že 
technologie existuje. Že se však na 
území Ukrajiny nějaký silný vysí-
lač vyskytuje, to věděl i průměrný 
radioamatér kdekoliv na světě. 
V této komunitě byl totiž záhadný 
přístroj nazýván ruským datlem, 
díky silným vlnám, které vysílal 
s pravidelnou frekvencí a které ru-
šily jakékoliv vysílání.
Velín tohoto radaru je dodnes fas-
cinujícím místem, plným staré 
elektroniky, bezpečnostních nápisů 
v azbuce na stěnách, obrovských 
sálů s prázdnými skříněmi po vý-
početní technice a obrazů hrdinů 
socialistického lidu. Nejefektnějším 
místem je pak sál podobný tomu, 
» pokračování na str. 10
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» pokračování ze str. 9
který známe z NASA, s řadou stolů 
s monitorem a ovládacími tlačítky 
(přičemž většina z nich už dávno 
zmizela) a s velkou dírou ve zdi, ve 
které byla původně obrovská mapa 
světa, pro sledování případných 
raket. I radar sám ještě stojí, jen část 
antén se povaluje na zemi jako po-
zůstatek ukrajinského plánu o jeho 
rozebrání, než po revoluci došly pe-
níze. A pokud si po starém, zrezivě-
lém žebříku, jehož vrzající šrouby 
na klidu nepřidají, vylezete aspoň 
do čtvrtiny radaru (což je striktně 
zakázáno a autorka tohoto textu to 
rozhodně oficiálně nedělala), na-
skytne se vám úchvatný výhled na 
kilometry zalesněné a polodivoké 
krajiny, v kterou se zóna za třicet 
let absence lidského faktoru pro-
měnila.

MĚSTO BEZ ŽIVOTA 
A ZVUKU
Zalesnění celého prostoru, včetně 
samotné Pripjati, je jednou z nej-
více fascinujících věcí. Město plné 
betonu se proměnilo v hustý les. 
Můžete jít několik metrů od domu 
a nevidět ho. Potkat uprostřed lesa 

pouliční lampu nebo značku pře-
chodu pro chodce je běžné. Cesty 
už v Pripjati prakticky neexistují. 
Všudypřítomná zeleň pohlcuje 
každý zvuk, ztratit se je velmi 
snadné. Že jste vkročili na atletický 
stadion, poznáte až ve chvíli, kdy 
před sebou náhle uvidíte tribuny 
nebo turnikety uprostřed lesa.
Skutečný pohled na město se vám 
tak otevře opět až z výšky. Pokud 
seberete odvahu a vystoupáte po 

rozpadajících se schodech bez zá-
bradlí a protáhnete se mezi hroma-
dou nábytku vytaženého na chodbě 
a otevřenou výtahovou šachtou 
v šestnáctém patře až na střechu 
nejvyššího pripjaťského domu. 
Nábytek naleznete výjimečně jen 
v nejvyšších patrech domů, dolní 
patra byla buď úmyslně vyklizena, 
aby se lidé nevraceli, vystěhována 
právoplatnými majiteli, kteří se po 
několika týdnech vrátili vyzvednout 

své věci, a nebo rozkradena. Čeho 
byl obecně na Ukrajině nedostatek, 
toho se dělnickému městu dostá-
valo. V bytech tak často nezůstaly 
ani vany nebo radiátory.
Všudypřítomné jsou ale relikty 
režimu. Město zůstalo zakonzer-
vováno v roce 1986, s nástěnkami 
s pionýry a Leninem v místní škole, 
s plastikami vojáků a horníků na 
zdech domů, s rudými hvězdami 
na lampách. A byť dnes už polo-
prázdné a zdevastované, v někte-
rých drobnostech pořád vypadá 
jako opuštěné teprve před chvílí. 
V tělocvičně v Paláci kultury na 
hlavním náměstí stále visí provaz 
na lezení. Ve školce jsou vyrovnané 
panenky. A ruské kolo v zábavním 
parku, asi nejznámější symbol Pri-
pjati, má stále kabinku spuštěnou 
dole a připravenou k nasednutí. Při-
tom v ní nikdy nikdo neseděl. Nové 
kolo mělo být slavnostně spuštěno 
na prvního máje.

ANEŽK A MAJDÁKOVÁ

Pripjať, město duchů

Nebát se
Ve světle hrůzných a tragických listopadových teroristic-
kých útoků na francouzskou metropoli se znovu rozvířila 
veřejná debata o dopadech a podobách náboženského 
fundamentalismu a terorismu. V záplavě hlasitých vý-
křiků a rázných odsudků však snadno zaniknou sdělení 
vybízející k odstupu a hlubším úvahám o možných ná-
sledcích dějů, jichž jsme dnes svědky.

Palcové titulky v novinách 
jednohlasně provolávají 
„Evropa ve válce“, aniž by 

si uvědomovaly, že ve vleklé válce 
s terorismem jsme již 14 let. Evropě 
se nyní znovu děsivým způsobem 
připomněla. Vězte však, že teroristé 
nikdy nemohou sami zvítězit. Tváří 
v tvář zdrcující vojenské, tech-
nické, organizační a početní pře-
vaze armád jednotlivých západních 
států malé buňky několika jednot-
livců zkrátka neobstojí. Jejich činy 
nemohou sloužit k bezprostřednímu 
naplnění cílů, na něž se odvolávají. 
Nestačí na to. Skupinky teroristů 
páchají násilí k rozsévání strachu 
– jejich jediného skutečného spo-
jence.

NEPŘÍTEL JMÉNEM STRACH
Strach je velmi silná emoce. Po-
hlcující, ochromující, útočící na 
racionální myšlení. Velí nejen 
k útěku, úkrytu, obraně, ale snadno 
se vystupňuje i k agresi. Podleh-
nout strachu se může zdát být 
přirozenou a žádanou obrannou 
reakcí jednotlivce. Ne. Z dobrého 
rádce v okamžiku přímého ohro-
žení se v krátkém horizontu stává 
uzurpátor. Pokud my jako společ-
nost strachu opravdu podlehneme 
a naše rozhodování mu podřídíme, 
přistoupíme na hru, kterou s námi 
teroristé (stále neúspěšně a zas 
a znova!) rozehrávají celé moderní 
dějiny. 
Strach totiž volá po rychlých, jas-
ných a jednoduchých řešeních. 

Zakázat, zrušit, odmítat, skončit, 
zavřít, zastavit. Strach se realizuje 
v kontrastech – černá a bílá, my 
a oni, my dobří a oni zlí – neroz-
lišuje, neuvažuje v souvislostech, 
nedbá na důsledky, jen se vyme-
zuje. A čím ostřeji se bude vyme-
zovat na černobílé ose, tím rychleji 
se přetaví v nenávist. Ta se obrátí 
proti pomyslné šedé zóně, slabým 
místům evropských společností su-
žovaných sociálním vyloučením, 
nedostatečnou integrací, nezaměst-
naností, kriminalitou, frustrací a ne-
ukotveností. Rozhodně je k ní třeba 
připočítat ještě migranty a žadatele 
o azyl, jež dnes utíkají před stej-
nými teroristy (případně krvavými 
diktaturami), s jakými se vypořá-
dává Evropa. Obrátit se k těm všem 
lidem zády totiž znamená nechat je 
napospas těm, kteří mají ony zrůdné 
masakry na svědomí. Vymezit se 
vůči nim znamená rezignovat na 
hodnoty, jež učinily dnešní Evropu, 
po všech těch hrůzách minulosti, 
tím, čím je – domovinou svobody, 
demokracie a úcty k lidským prá-
vům a důstojnosti člověka.

REALITA NENÍ FILM NOIR
Pražský studentský summit se snaží 
své účastníky vést k tomu, aby jed-
notlivé události a situace chápali 
v širokém kontextu řady okolností 
a promýšleli dopady svých rozhod-
nutí. Snaží se, aby nevnímali dění 
okolo sebe černobíle a nejásali nad 
jednoduchými a rychlými řešeními. 
Stejně jako neexistuje jednoduchý 
recept, jak zhubnout nebo sbalit 
kluka svých snů, neexistuje jedno-
duchý recept na řešení islámského 
terorismu, uprchlické krize nebo 
zajištění bezpečí občanům. A ač 
se to může zdát pohodlné, lákavé, 
zřejmé, tak takový recept nemá ani 
strach. Nenechte se zlákat jeho vá-
bivou přímočarostí a hlasitou maso-
vou podporou – nevede k řešení, ale 
ke zmaru.
Teroristé nemohou zvítězit sami. 
Uspějí však, pokud se my, zasle-
pení strachem, vzdáme hodnot 
a způsobu života, které vyznáváme, 
a znovu popustíme uzdu nenávisti.

MARTIN MEZENSK Ý

archiv A.M.
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When I read the title of this essay 
for the first time, I honestly said out 
loud: ‚‚This is gonna be either com-
pletely epic, or it will be a huge fail.” 
The first option was right. But I didn’t 
expect it could be that epic. 

It was obvious that the author 
chose to draw an analogy between 
Orwell’s depiction of the world and the 
current geopolitical situation. By the 
way, if you haven’t read his 1984 yet, 
do so. Like now. Run like mad to the 
library. Or don’t. Wait until the end of 
the workshop. And don’t forget to go to 
the pub with us afterwards. You know 
what? Start tomorrow. 

Back to the essay. It is difficult to 
point out what is so great about it since 
almost everything is. Does it fulfill 
the task? Yes. Is it factually correct? 
Yup. And what about the grammar? 
Oh yeah. 

That’s three yeses from us, you’re 
through to the next round!

But that’s what all the essays should 
ideally have. So what distinguishes this 
one from the others? 

It is its creativity. Often the appli-
cants tended to be creative and it was 
often what ‚‚made us throw their essays 
into the bin.” But this time it worked 
– not only in the introduction, but also 
throughout the whole essay. 

So, why the point deduction? There 
were some flaws, but we really had to 
‚‚dig deep” in order to find them. First, 
it is the essay’s lack of focus on US’ 
contribution, which was mentioned in 
the assignment. Second, the reference 
to “permanent members” makes it seem 
there are also “non-permanent” ones 
– which is the UN, not NATO case. 
And last, the language was sometimes 
‚‚too much OK,” meaning it could take 
a step down from the “C2 expressions” 
and try some “B2” instead. 

But besides that? Round of ap-
plause, everyone! 

JAN KOTAR A
Coordinator of Model NATO

Evaluation of the 
winning essay

The best essay in the Model NATO

ON THE PURPOSE OF OCEANIA 
The United Kingdom

„In no public or private utterance was it ever admitted that the three powers had at any time been grou-
ped along different lines. Actually, as Winston well knew, it was only four years since Oceania had been at 
war with Eastasia and in alliance with Eurasia.“

Following Orwell’s description of the geopolitical situation, it may appear less fictional than it seems. In 
the Middle East, the Syrian civil war is challenged by the recently commenced Russian air-strikes. Meanwhile, 
the Alliance grouped around the Atlantic Ocean struggles with defining not only its relationship with the 
country that stretches over the Eurasian continent, but also the purpose of its own existence. 66 years after 
the signature of the Washington treaty, the renowned words of Lord Hastings Ismay bear a limited significance 
to the present aims of NATO owing to the nature of the Organisation as well as the current events in Ukraine 
and the Middle East.

Firstly, ever since the 4th of April 1949 when the Washington treaty was signed, decisions concern-ing 
NATO have been based upon consensus. For all member states have an equal vote, it seems to be rather ob-
solete to a priori prefer the interests of some as in Lord Ismay’s statement. Even though the only invocation 
of the Article 5 followed an assault on the American soil, collective de-fence is guaranteed to each member, 
therein all of them ought to be „kept in.“ Such include the Federal Republic of Germany which has over the 
70 years since the end of the Second World War clearly demonstrated its true allegiance. For as long as NATO 
shall agree upon matters unanimous-ly, no ally should be „kept down“ and each one ought to be „kept in.“

Next, the Ukrainian crisis has had a very distinct impact on NATO’s collaboration with Russia and hence 
its purpose. After the establishment of the NATO-Russian Permanent Joint Council in 1997, the Eastern 
power assisted the Alliance in Afghanistan and also cooperated on missile defence. However, since April 
2014 the Organisation has suspended all practical cooperation with Russia as an act of defiance against the 
annexation of Crimea for NATO is persuaded that an independent Ukraine is crucial to preserving security 
in the region of „Oceania.“ Thus, in spite of the fact that Ukraine is not its permanent member, the Alliance 
demands „keeping the Russians out.“

Nonetheless, the latest progression in the Syrian civil war is more than likely to influence NATO’s aim. 
Whereas the world is united against the so-called Islamic State, what divides „Oceania“ and „Eurasia“ 
is their attitude to al-Assad’s regime. Since its launch, more than 90% of the Russian air-strikes have not 
targeted the IS according to US authorities. Furthermore, after the violations of Turkish airspace, NATO 
defence ministers discussed the situation in accordance with the Article 4 and reached the conclusion that 
the Response Force is going to be enhanced whilst the Organisa-tion is strengthening its position in Eastern 
Europe. What could have been cooperation on possibly more than one front line, has turned into ever-more 
growing tension despite the fact that NATO is not directly involved in Syria, but should Turkish airspace be 
repeatedly violated by anyone, it may as well change.

To conclude, whereas „Oceania“ is determined to „keep the Russians out“ of its own member states 
along with Ukraine, its objectives in Syria are subject to the daily changing situation. Never-theless, shall 
NATO adhere to the principles of consensus, its true purpose remains „keeping out“ anyone who poses 
a threat to the Organisation.

„LORD ISMAY, NATO'S FIRST SECRETARY GENERAL, IS BELIEVED TO BE THE 
FIRST ONE TO EVER DEFINE THE PURPOSE OF THE ALLIANCE: "TO KEEP THE 
RUSSIANS OUT, THE AMERICANS IN, AND THE GERMANS DOWN." DECADES 
LATER, THE GEOPOLITICAL SITUATION IN THE WORLD HAS CHANGED DRA-
MATICALLY. IS HIS STATEMENT STILL APPLICABLE OR IS THE PURPOSE OF 

TODAY'S ALLIANCE DIFFERENT?“

 

III. PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ    9. LEDNA
IV. PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ    13. ÚNORA
V. PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ   5. BŘEZNA

KONFERENCE   1. – 4. DUBNA

 HARMONOGRAM ROČNÍKU DOPROVODNÉ AKCE 
8. LEDNA

SEMINÁŘ S METROPOLITNÍ UNIVERZI-
TOU PRAHA NA TÉMA KYBERNETICKÉ 

BEZPEČNOSTI

NÁVŠTEVA VYDAVATELSTVÍ ECONOMIA
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Měsíc po I. přípravném 
setkání XXI. ročníku 
Pražského studentského 

summitu dnes opět zasednou před-
stavitelé UNSC. Předtím než vám, 
drazí velvyslanci, ale odhalíme pro-
gram, si ještě zrekapitulujeme dění 
našeho prvního společně stráveného 
dne.

CHUCK NORRIS BY SVĚTOVÉ 
PROBLÉMY NEVYŘEŠIL, 

ZATO EMMA WATSON ANO
Po úvodním představení předsed-
nictva doplněného exkluzivní mís-
topředsednickou zdravicí z New 
Yorku se delegáti mohli předsta-
vit v rámci seznamovací aktivity 
„Vezmi si fixu!“. Dozvěděli se 
nejen zajímavosti o svých kolezích, 
ale také sestavovali týmy řešitelů 
výzev, kterým UNSC v současnosti 
čelí. Kromě Stalina či Thatcherové 
by se téhle šanci tak dostalo Emmě 

Watsonové anebo Krtečkovi. Ná-
sledně jsme se přesunuli k před-
nášce o reálné UNSC okořeněné 
o střípky přímo z praxe tohoto or-
gánu, stejně jako z naší simulace. 
Delegáti pak měli šanci předvést své 
znalosti v napínavé hře „Riskuj!“. 
Vítězný tým tvořili představitelé 
USA, Ruska, Španělska a Spoje-
ného království. K závěru dne pak 
přišla na řadu přednáška k prvnímu 
bodu programové agendy – sou-
časné situaci v Jemenu. 

CO VÁS ČEKÁ, NEMINE
Druhé přípravné setkání otevřeme 
správnou prací se zdroji. Po vy-
jednávací hře, která rozšíří vaše už 
nyní jistě široké obzory, poprvé pro-
nikneme do hlubin jednacího řádu. 

Získané znalosti budete moci uplat-
nit hned v praxi. Mozkové buňky 
nenecháme totiž dlouho odpočívat 
a vrhneme se na druhý bod agendy 
- téma velmi ožehavé - reformu 
UNSC. Ani na dnešním setkání tedy 
nebudeme zahálet. Svět nepočká, 
a kdo by jeho  problémy měl řešit, 
když ne ti nejpovolanější – vyslanci 
UNSC!

LENK A TOMEČKOVÁ

První přípravné setkání je za 
námi a zdárně vplouváme 
do druhého – vánočního – 

workshopu. Čeká nás toho spousta! 
Jste připraveni?

CO DISEC ZVLÁDL?
Program prvního přípravného se-
tkání byl pro První výbor Valného 
shromáždění velmi nabitý. Po 
úvodním představení předsednic-
tva následovala diskuze s bývalým 
předsedou správní rady Asociace 
pro mezinárodní otázky Antonínem 
Berdychem o tom, co mu Summit 
přinesl.
Další půlhodina programu jsme vy-
hradili úvodu do fungování Prvního 
výboru, jeho postavení v rámci OSN 
či představení toho, o co se reálně 

zasloužil. Nakonec byli delegáti za-
svěceni do problematiky proliferace 
zbraní hromadného ničení v rukou 
nestátních aktérů. 

PILUJEME DOVEDNOSTI 
A OVĚŘUJEME INFORMACE
Tři přednášky, dvě aktivity a jedna 
debata – to je v kostce odpolední 
program DISEC. Delegáti se dnes 

naučí správně pracovat s informa-
cemi, vyhledávat relevantní zdroje 
a citovat je. Své dovednosti si ná-
sledně ověří při „vyhledávací“ 
aktivitě. Touto aktivitou plynule 
navážeme na přednášku o druhém 
bodu agendy, jímž je rozvoj infor-
mačních a komunikačních tech-
nologií v kontextu mezinárodní 
bezpečnosti. 

V tuto prosincovou sobotu taktéž 
První výbor přivítá analytika AMO 
Tomáše Rezka, s nímž bude deba-
tovat o bezpečnosti a kyberbezpeč-
nosti. Následně se účastníci budou 
věnovat ověřování pravdivosti in-
formací. Na závěr nelze opomenout 
přednášku věnovanou jednacímu 
řádu a vyhodnocení stanovisek.

ŠÁRK A TESAŘOVÁ

Rada bezpečnosti – UNSC

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost – DISEC

•	 Práce se zdroji
•	 Vyjednávací hra
•	 Přednáška: Jednací řád 
•	 Jednání nad I. bodem agendy: Jemen
•	 Přednáška: II. bod agendy: 

Reforma UNSC

PROGRAM

•	 Práce s informacemi: 
Jak a kde hledat, jak citovat?

•	 Tomáš Rezek:  
Bezpečnost a kyberbezpečnost

•	 Demagog (ke kyberbezpečnosti)

PROGRAM 

Ani jste se nenadáli, a už jste 
opět zde na VŠE a netrpě-
livě očekáváte začátek dru-

hého workshopu. Ačkoli nám čas 
utíká stejně rychle jako vám, vězte, 
že jsme i tentokrát dali do přípravy 
odpolední části to nejlepší z nás. 
Máte se tedy opravdu na co těšit.

POSLEDNÍ KROK K JEDNÁNÍ
Po prvním workshopu se již navzá-

jem znáte, tušíte, že v předsednictvu 
jsou taky jen lidé a že není třeba se 
jich bát. V praxi jste poznali nástrahy 
nemilosrdného, ale neskutečně zají-
mavého světa ekonomie, dozvěděli 
jste se něco o mezinárodní hospo-
dářské spolupráci, o tom, jak prát 
špinavé peníze, a nejen to. Už jste 
vybaveni vědomostmi o zásadách 
zastupování státu, napsali své první 
stanovisko… Nic tedy nebrání 

tomu, abyste zasedli k jednacímu 
stolu, zdá se.
Ještě vám však chybí jedna vpravdě 
nezbytná věc - znalost jednacího 
řádu. Právě vašemu uvedení do 
jeho temných zákoutí zasvětíme 
významnou část odpoledne. Ale ne-
bojte se, nuda to jistě nebude. Navíc 
bude vzápětí následovat vaše první 
jednání, kdy se budete bít za zájmy 
vašich zemí v boji proti meziná-
rodní finanční kriminalitě. Na to ale 
nebudete sami, v regionech, které 
budou jednání rovněž předcházet, 
si budete moci najít spojence.

I EKONOMOVÉ 
SLAVÍ VÁNOCE
Tím ale zdaleka nekončíme. Bu-
deme se rovněž věnovat hodnocení 

vašich stanovisek a představíme 
vám druhý bod agendy, kterým je 
zvyšování dostupnosti finančních 
služeb. Ačkoli se to zdá nemožné, 
i po tomto všem najdeme čas, aby-
chom ochutnávkou vámi připrave-
ných regionálních specialit oslavili 
nadcházející Vánoce. Rozhodně 
stojí za to dorazit, už jen proto, že 
i předsednictvo bude mít pro vás 
něco připraveno!

JAKUB KOPŘIVA

Hospodářský a finanční výbor – ECOFIN

•	 Přednáška o jednacím řádu
•	 Jednání o I. bodu agendy
•	 Zvyšování dostupnosti finančních 

služeb
•	 Vánoční recepce

PROGRAM
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CO BYLO A BUDE
Drazí delegáti Rady pro lidská 
práva, první přípravné setkání jako 
by bylo před chvílí, a už jsme zase 
tady. Minule jsme si hlavně hráli, 
seznamovali se, dokonce i trochu 
malovali, ale dnes už se vrhneme 
tvrdě do práce. Hned na začátku 
se podíváme na základní, a když 
se nám bude chtít, tak i na některé 

další lidskoprávní dokumenty. Pro-
zkoumáme, jaká práva a možná 
i povinnosti nám z nich plynou. 
Poté si zahrajeme hru, která ale 
nebude vůbec snadná. Budete se 
muset ponořit až do nejhlubšího 
nitra vašich duší, pak se zase vyno-
řit a něco vymyslet. Co to bude, to 
vám přeci nebudu prozrazovat do-
předu, ale můžete se těšit, že to bude 

vážně něco. Po hře se podíváme na 
první bod agendy, otázku svobody 
náboženského vyznání. Poprvé se 
rozdělíme do regionů, abychom se 
hlouběji podívali na problematiku 
lidských práv z pohledu oblasti, 
do které náleží váš stát. Asi všichni 
tušíte, že velkou částí naší pouti 
Radou pro lidská práva bude jed-
nání. O tom, jak správně jednat, co 
dělat a co zase ne, vám bude vyprá-
vět náš pan předseda.

MŇAM MŇAM
To nejdůležitější ale přijde, až když 
se začne schylovat k večeru a ke 
konci přípravného setkání. Přijdou 
regionální ochutnávky a my po-
známe, kdo z vás má na to stát se 
šéfkuchařem a kdo odevzdá svou 

zástěru a bude bez milosti poslán 
domů. Vím, přihlásili jste se na si-
mulaci mezinárodních organizací, 
ale něco jíst musíme i my z příprav-
ného týmu. Zkrátka a dobře, přijdou 
regionální ochutnávky a my jsme 
jen zvědaví, co nám za váš region 
přinesete dobrého. Tedy alespoň 
doufáme, že dobrého. Tak na vidě-
nou za chvilku!

TOMÁŠ OPAT

SHRNUTÍ I. WORKSHOPU
Do tohoto ročníku UNESCO vy-
kročilo tou správnou nohou. Už při 
prvních regionálních aktivitách se 
delegáti energicky zapojovali. První 
bod agendy, totiž ochrana památek 
v případě ozbrojeného konfliktu, 
je zaujal. V následující aktivitě za-
měřené taktéž na památky dokonce 
už některé nově získané znalosti 
využili. Krom toho si řada z nich 

poprvé vyzkoušela své schopnosti 
improvizace a argumentace, když 
se snažili prosadit svůj názor. Na-
konec i přes únavu po dlouhém dni 
vyslechli přednášku o stanoviscích.

CO PLÁNUJEME DNES?
Po úvodním slovu si delegáti zcela 
jistě vychutnají slova chvály za svá 
zdařilá první stanoviska. Ale nej-
spíše si také smlsnou na tom, co se 

jim napoprvé moc nepodařilo.
Během druhého bodu programu 
budou delegáti vystaveni zvýšeným 
požadavkům na své znalosti. Právě 
na znalostech jejich zemí bude totiž 
stát další aktivita. 
Třetí bod dnešního programu je 
jedním z těch klíčových v rámci 
přípravy na konferenci. Delegá-
tům totiž bude slavnostně odhalen 
základ všeho jednání – jednací řád. 
Tento základ si dále upevní i v na-
vazujícím falešném jednání, při 
kterém obdrží falešné stanovisko, 
podle kterého budou muset jednat. 
Delegáti budou následně nuceni 
čelit přednášce na druhý bod 
agendy, kterým je velmi aktuální 
téma integrace uprchlíků do vzdě-

lávacího systému.
Program dne vyvrcholí prvním jed-
náním o bodu agendy z workshopu 
prvního, totiž ochraně kulturních 
památek v případě ozbrojeného 
konfliktu. Zde rovnou mohou uplat-
nit zkušenosti s dřívějším falešným 
jednáním.
Slibujeme, že každý náš delegát 
dnes bude mít stále napilno.

TADEÁŠ ZÍK A

Rada pro lidská práva – HRC

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO

•	 Jak se vám povedla stanoviska
•	 Aktivita se znalostmi o svých 

zemích
•	 Představení jednacího řádu
•	 II. bod agendy
•	 První jednání

PROGRAM

JEDEME V TOM SPOLU
První přípravné setkání našeho 
orgánu se neslo tradičně v duchu 
představování – jak předsednictva 
a účastníků, tak UNEA samotné. 
Navíc jsme představili i soutěžní 
koncept, který nás bude v průběhu 
celého ročníku provázet. Po před-
stavovacích aktivitách jsme se za-
měřili na první téma – nakládání 

s odpady. Po něm jsme, jako každý 
rok, delegátům vysvětlili, jak psát 
stanoviska.
Účastníci si také zahráli netradiční 
pojetí piškvorek, díky kterému 
jsme jim mohli vysvětlit důsledky 
separátního jednání a výhody koo-
perace.

CO NÁS ČEKÁ NYNÍ?
Prvně si představíme naše vyso-
koškoláky a prozradíme jejich roli 
v souvislosti s reálným fungováním 
UNEA. Před vůbec prvním jedná-
ním UNEA máme za cíl delegáty 
zaškolit v oblastech, které na Sum-
mitu ocení nejvíce – zaměříme se na 
jejich psaný i mluvený projev.
Tak jako posledně, i nyní předsta-
víme jeden z bodů agendy, kte-
rým nyní bude znečištění ovzduší 
a emisní povolenky. Delegáti se 
dozvědí, proč je důležité spolupra-
covat na globální úrovni a proč do 
současnosti tato spolupráce nefun-
guje.

JEDNÁNÍ
Na druhém přípravném setkání si 

účastníci poprvé zajednají o tématu 
nakládání s odpady. Předcházet mu 
bude přednáška o jednacím řádu, 
v jehož pravidlech se ponese veš-
kerá komunikace nad projednáva-
ným bodem.
A připomeňme, že neexistuje špatná 
otázka a že prvotní ostych při jed-
nání se u nás v UNEA velmi snadno 
překoná.

VOJTĚCH VR ABEC

Environmentální shromáždění OSN – UNEA

•	 Role vysokoškoláků
•	 Soft-skills
•	 Znečištění ovzduší a emisní 

povolenky
•	 Jednání o I. bodu agendy

PROGRAM

•	 Ideální náboženství
•	 Agenda: 

Svoboda náboženského vyznání
•	 Degustace dle regionu

PROGRAM
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On November 5th 2015 the 
Model NATO Team finally 
got to meet its new Honou-

rable Ambassadors.
The team members were the ones 
to introduce themselves. Which 
one wishes to live in Switzerland 
in 21 years? Who wants to have 6 
children? Our Ambassadors had to 
guess.
After that they were seated face to 
face with each other and thanks to 
František’s smart system they got 

a chance to meet all their new col-
leagues – each for one minute just 
like on a speed dating session. 
An introduction to our Model and 
to the real Alliance followed af-
terwards, which helped the Am-
bassadors to understand a bit more 
what was ahead of them.

SWEET NEGOTIATIONS
On that Saturday there was a ne-
gotiation game. Aliens had attac-
ked Switzerland, which had to beg 

NATO for help. Its gratitude was 
a gift of 50 mil. tons of chocolate. 
The division of chocolate depended 
on the result of negotiations of the 
Ambassadors.

WHAT IS AHEAD OF US 
TODAY?
After the opening remarks, a fun 
way to practise presentation skills 
and rhetoric will follow. Since we 
are The Model NATO, the Am-
bassadors ought to gain some 
knowledge in diplomatic English 
and hopefully they will use it in all 
our following meetings.
Afterwards, we will talk about our 
agenda. Lecture on NATO and its 
relations with Russia is scheduled. 
The Ambassadors should have 

written their position papers on the 
topic and it will be discussed du-
ring Working Groups shortly after 
the lecture.
Then another lecture about the 
Rules of Procedure will come. The 
Ambassadors will have the chance 
to try them in the end of our pro-
gramme. Will Christmas interfere 
with our negotiations? It probably 
will not. But…? I suppose you can 
never know…

JUDITA ZELBOVÁ

První listopadová sobota se 
v jednací místnosti Mo-
delu EU nesla ve znamení 

velkého začátku. Dvaadvacet mi-
nistryň a ministrů si odbylo svou 
velkou premiéru v křeslech Rady 
EU a nutno říci, že se jim dařilo 
velmi dobře.

POPRVÉ V DUCHU TÓNŮ DE-
VÁTÉ SYMFONIE
Po regionálním semináři, na němž 
se všem přítomným dostalo z úst 
doktora Kanioka záplavy informací 
o evropských institucích, a po úvod-
ních tónech Ódy na radost, došlo na 
seznamovací aktivitu. Jejím cílem 
bylo podle obrázků v prezentaci 
poznat svůj vlastní stát. Dalším vo-
dítkem mohla být státní hymna, jež 

každý obrázek podbarvovala. A co 
se dělo potom? Krátká přednáška 
na jednací řád, rétorické zápolení, 
v jehož jasu bledla i athénská agora, 
a následná reflexe ve skupinkách.  

BUDEME JEDNAT!
Po listopadovém rozehřátí v pro-
sinci značně přitopíme a naše stu-
dentská osmadvacítka bude poprvé 
uvedena do tajů mezinárodního 
vyjednávání. Základem diplomacie 

je samozřejmě kvalitně připravené 
stanovisko vlastního státu, ačko-
liv nezbytná je i znalost postojů 
ostatních delegátů. Odpolední pro-
gram tak zahájí prezentace bývalé 

kooordinátorky Petry Pejchové na 
práci s informačními zdroji. Poté 
už veřejně vystoupí sami účastníci, 
aby přednesli své první projevy, 
tentokrát na ožehavé téma evropské 
bezpečnosti. Ve stejném duchu se 

v závěru ponese i cvičná simulace, 
které však bude předcházet ještě 
prezentace na zbylá zákoutí jed-
nacího řádu. Pouze ministři, kteří 
mistrně ovládnou veškeré články 
a odstavce, budou moci manipu-
lovat jednáním ve svůj prospěch, 
a uspět tak nejen dnes, ale hlavně 
na závěrečné konferenci.

VÁCL AV VLČEK

Model NATO

Model EU

CHCETE MÍT MOŽNOST 
REÁLNĚ OVLIVNIT SVÉHO 
ZÁSTUPCE V EUROPARLA-
MENTU?
Jednou z novinek XXI. ročníku jsou 
„kulaté stoly“, které patří k nejtra-
dičnějším a nejobvyklejším meto-
dám skupinové diskuze. Klíčovým 
principem je rovnost diskutujících. 
Primárním cílem kulatého stolu je 
nechat zaznít vaše rozdílné názory, 
úhly pohledu na dané téma a kon-
frontovat názory ostatních. Kulatý 
stůl může sloužit i k hledání výcho-
disek a řešení problémů. Během 
setkání dochází k rovnoměrnému, 
demokratickému prezentování růz-
ných názorů na dané téma s cílem 
lépe poznat danou problematiku, 
dospět k možným řešením a mít 

možnost budovat tak občanskou 
společnost. Na rozdíl od klasické 
přednášky je však dán daleko větší 
prostor účastníkům, kteří neplní 
pouhou roli posluchače, ale sami se 
výrazně zapojují do diskuze s po-
zvaným hostem a udávají tak směr, 
kterým se bude diskuze vyvíjet. 
Účastníci si mohou odnést zají-
mavé informace a zároveň se touto 

cestou učit argumentovat a kriticky 
přemýšlet. Na konci setkání bude 
vytvořen dokument s kompilací 
východisek a názorů zasedajících, 
který bude následně předán hostovi. 
K Summitu neodmyslitelně patří 
i formování názorů, možnost vyjá-
dřit se k aktuálním geopolitickým 
problémům a diskutovat je s odbor-
níky. Proto jsme se letos rozhodli ve 

spolupráci s Českou středoškolskou 
unií uspořádat tato setkání. 

KDY SE DOČKÁME
Příležitost zasednout ke kulatému 
stolu s europoslancem Jiřím Pospí-
šilem budete mít po III. přípravném 
setkání v neděli 10. ledna 2016 
v prostorách radnice Prahy 6. Téma-
tem debaty bude „Postavení a bu-
doucnost České republiky v rámci 
Evropské unie.“ Přihlašování v in-
formačním systému BADGE bude 
spuštěno s dostatečným předstihem, 
o všem vás budeme informovat na 
našich sociálních sítích. 

JAN HRUŠK A
EVA PRUDILOVÁ

Kulaté stoly

•	 Rhetoric, Diplomatic English
•	 Lecture: NATO-Russia relations, 

Rules of Procedure
•	 Negotiations

PROGRAM

•	 Informační zdroje – jak s nimi 
pracovat?

•	 Projevy – evropská bezpečnost
•	 Jednací řád vol. 2
•	 Cvičné jednání – evropská 

bezpečnost

PROGRAM
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