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 VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,

zájem poznávat, zájem o okolní svět, zájem 
měnit věci k lepšímu. To jsou společné 
jmenovatele unikátního vzdělávacího 
projektu, který nemá ve střední Evropě 
obdoby. 

Pražský studentský summit letos slaví 
dvacet let své existence. Během dvou 
desetiletí jím prošly stovky studentů 
z celé České republiky, kteří dnes 
pracují na vrcholných postech ve státní 
správě i byznysu. Stovky mladých 
lidí, kteří si rozšířili znalosti v oblasti 
mezinárodního dění, lidských práv, 
ekonomie a problémů hýbajících dnešní 
společností. Stovky dnes dobrých přátel, 
které na začátku spojoval jen zájem 
o aktivní trávení volného času a motivace 
posouvat se někam dál. 

Nic z toho by nebylo možné bez energie 
všech zúčastněných, bez studentů trávících 
přípravami desítky hodin svého volného 
času, ani bez parterů, kteří umožňují 
konání projektu a patří jim proto upřímné 
poděkování.

Právě držíte v ruce Conference Book 
shrnující průběh letošní přípravné 
části Pražského studentského 
summitu i všechny potřebné informace 
ke konferenci. Pevně věříme, 
že si následujících několik dnů skutečně 
užijete!

DEAR READERS,

desire for knowledge, desire to discover 
the world around us and desire to make 
things better. These are the common 
features of a unique educational project, 
unmatched overall the Central Europe.

This year Prague student summit 
celebrates its twentieth anniversary. 
Throughout the last two decades, 
hundreds of students from the Czech 
Republic have attended this project. 
Hundreds that are now working in the top 
positions instate administration as well as 
in business. Hundreds of young people that 
have advanced their knowledge in various 
fi elds, such as international aff airs, human 
rights, economics and the issues that 
move the society today. Hundreds of good 
friends for life that were at the beginning 
connected solely by their willingness to 
spend their free time actively and their 
motivation to get somewhere.

None of these would have ever been 
possible without the enthusiasm of all 
the participants, without all the students 
spending tens of hours of their free 
time preparing this project, without our 
partners, that make this project possible 
and whom we are thankful for that.

You are holding the Conference book that 
summarizes the course of the preparatory 
part of the Prague student summit and 
contains all the information needed for 
Conference. We truly believe that you will 
fully enjoy the next few days.

ONDŘEJ DOČKAL,
hlavní koordinátor

/ Chief Coordinator

VOJTĚCH BAHENSKÝ,
zástupce hlavního koordinátora

/ Deputy Chief Coordinator

CZ ENG
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CZ  Pražský studentský summit je v rámci České republiky 
unikátním vzdělávacím projektem pro studenty středních 
i vysokých škol. V projektu pořádaném Asociací pro mezinárodní 
otázky mají mladí lidé se zájmem o světové dění a diplomacii 
možnost vyzkoušet si jednání významných mezinárodních 
organizací. Simulována je Organizace spojených národů, 
Severoatlantická aliance, Evropská unie a v letošním jubilejním 
dvacátém ročníku nově i jednání Visegrádské skupiny a Německa.

Průběh ročníku sestává z přípravné části a konference. Během 
necelého půl roku se účastníci potkávají na celkem pěti 
přípravných setkáních na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze. 
Účastní se přednášek významných osobností, diskuzí s hosty, 
seminářů a doprovodných akcí a v neposlední řadě jednají v rámci 
jednotlivých simulovaných orgánů. To vše slouží jako příprava 
na konferenci, která probíhá na jaře a skládá se ze slavnostního 
zahájení a tří jednacích dnů. Zde účastníci zúročí schopnosti 
a znalosti nabyté či zdokonalené během přípravné části: 
rétorické dovednosti, argumentační a komunikační schopnosti 
a práci s relevantními informacemi. Cílem projektu je formovat 
za pomoci simulace mladého člověka, který obstojí i ve skutečném, 
nesimulovaném světě. 

ENG  Prague student summit is a unique educational project in 
the Czech Republic, for both high school and college students. In 
this project, organized by the Association of International Aff airs, 
young people interested in current global aff airs and diplomacy 
have a chance to experience negotiations in some of the most 
important international organizations. These are the United 
Nations, NATO, European Union and, at the occasion of the 20th 
anniversary for the fi rst time, the negotiations of V4+.

The course of the project consists of the preparatory part and 
the conference. During less than half a year, the participants 
meet on fi ve workshops at the University of Economics in Prague. 
They attend lectures of important personalities, discussions 
with guests, seminars and other side events. Furthermore the 
participants negotiate within particular simulated bodies. All of 
these serve as a preparation for the conference that takes place in 
spring and includes the opening ceremony and three negotiation 
days. The participants then leverage all the skills and knowledge 
gained or advanced during the preparatory part: rhetorical skills, 
argumentation, communication and the use of relevant sources of 
information. The goal of the project is, through simulation, to form 
a young person that will succeed even in the real world as well.

O projektu
About the project
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MODEL OSN

CZ  Model OSN, nejstarší část Pražského studentského 
summitu, sestává ze sedmi simulovaných orgánů. K Radě 
bezpečnosti (UNSC), Hospodářské a sociální radě (ECOSOC), 
Radě pro lidská práva (HRC), Organizaci OSN pro výchovu, vědu 
a kulturu (UNESCO), Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) 
a Světové obchodní organizaci (WTO) přibyl letos jako novinka 
Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC) Valného 
shromáždění.

Model je určen pro skupiny středoškolských studentů, které 
představují delegace jednotlivých států. Právě na spolupráci 
v rámci delegací, jako i s ostatními účastníky obecně, je kladen 
velký důraz. Jako pozorovatelé a zástupci významných 
organizací se nicméně modelu účastní i studenti vysokých škol, 
což napomáhá rozmanitosti názorů i odbornosti jednání.

ENG  Model United Nations, the oldest part of the Prague 
student summit, consists of seven bodies. There are the United 
Nations Security Council (UNSC), Economic and Social Council 
(ECOSOC), Human Rights Council (HRC), United Nations 
Educational, Scientifi c and Cultural Organization (UNESCO), 
United Nations Environment Programme (UNEP), World Trade 
Organization (WTO) and newly this year Disarmament and 
International Security Committee (DISEC) of the UN General 
Assembly. 

Model UN is designated for groups of high school students, which 
represent delegations of particular states. Emphasis is put on 
cooperation within the delegations as well as on cooperation with 
other participants. Nonetheless even university students may 
participate in the MUN in the role of observers and representatives 
of important organizations in order to enhance opinion plurality as 
well as to help the expertise of negotiations.

MODEL NATO

CZ  Modelu NATO, v rámci něhož jsou simulována jednání 
Severoatlantické rady, se účastní dvacet osm středoškolských 
studentů zastupujících členské státy Aliance. Během jednání, 
které probíhá v angličtině, se účastníci nejen zdokonalují v cizím 
jazyce, ale také získávají znalosti ohledně fungování této významné 
vojenské organizace. Důraz je kladen zejména na jejich schopnost 
spolupráce, neboť je nezbytné nalézt konsensus.

ENG  Model NATO is a simulation of negotiations of the North 
Atlantic Council, where twenty eight high school students 
represent the member States of the Alliance. During the 
negotiations that are held in English participants not only improve 
their language skills but also gain knowledge about undertakings 
of this important military organization. Particular emphasis is put 
on participants’ ability to cooperate, as it is essential to reach 
consensus.

MODEL EU

CZ  Model EU je určen studentům vysokých škol, kteří 
zastupují členské státy Unie. Dvacet osm účastníků se 
během pěti přípravných setkání učí pracovat se zdroji 
a legislativními dokumenty a interaktivní formou 
prohlubují své argumentační i rétorické dovednosti 
a znalosti nejen v oblasti projednávané agendy. Ta 
je totožná s agendou reálné Rady Evropské unie, 
respektive COREPER, jejichž jednání jsou právě 
Modelem EU simulována.

ENG  Model of European Union is for university 
students, who represent member States of the 
Union. During fi ve preparatory meetings, twenty eight 
participants learn how to work with information sources 
and legislative documents as well as improve their 
reasoning and rhetorical skills in an interactive way as 
well as their knowledge even beyond the agenda being 
discussed. Such agenda is identical to the one of the real 
European Union, or the COREPER respectively, whose 
negotiation is simulated in Model EU. 

MODEL V4+

CZ  Model V4+, novinka letošního ročníku, je 
historicky prvním výrazně mezinárodním prvkem v rámci 
Pražského studentského summitu. Pět vysokoškolských 
studentů z každé země Visegradské čtyřky spolu s pěti 
vysokoškoláků z Německa budou vyjednávat v rámci 
platformy V4+ o klíčových středoevropských tématech 
a důležitosti spolupráce v regionu. Vůbec první ročník 
mezinárodního modelu začal již tři dny před samotnou 
konferencí, a dnes tedy mají účastníci za sebou řadu 
diskusí, seminářů a přednášek, které v následujících 
dnech zúročí během jednání. 

ENG  The novelty of this year, Model V4+ is historically 
the fi rst signifi cant international feature within the 
Prague Student Summit. Five university students from 
each country of the Visegrad group altogether with 
fi ve university students from Germany will negotiate 
within the V4+ platform on key issues of Central Europe 
and the importance of cooperation in the region. 
The very fi rst edition of the international model has 
already started three days before the conference itself. 
Therefore the participants already held a numerous 
discussions, seminars and lectures that they can 
leverage during the following days.
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Zažij vzdělání
Experience education
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CZ  Pražský studentský summit učí lásce ke vzdělávání, 
které není pouhou cestou k vysněným cílům, nýbrž metou samo 
o sobě. Vzdělání, které nekončí se školním zvoněním. Summit 
učí nekonečnému dobrodružství, procesu sebezdokonalování, 
poznání, rozbíjení pohodlných bublin, touze objevovat, vymýšlet, 
přijímat, kritizovat, touze být lepší. Nebát se nevědět a mít odvahu 
přiznat, že vím.

ZAŽIJ FAKTA

Za obratností účastníků se neskrývá pouze jejich řečnický talent. 
Jsou jim k dispozici backgroundy, odborné vzdělávací texty z pera 
předsednictva autorizované Výzkumným centrem AMO, věnující 
se všem projednávaným otázkám. Jsou však jen orientačním 
vodítkem, kterého se účastníci při vlastních rešerších drží. Dobrý 
účastník pracuje s velkým množstvím dalších informací, které musí 
sám dohledat, fi ltrovat, analyzovat a následně vhodně používat. 
Aktivní účastí v simulovaných jednáních získává představu 
o fungování nejvýznamnějších mezinárodních organizací; 
v doprovodných seminářích i debatách se pak učí ostražitosti vůči 
zjeveným pravdám.

ZAŽIJ SOFT SKILLS

Osvojené informace se účastníci učí správně podávat v mluvené 
i písemné formě. Kritériem úspěchu v přijímacím řízení je kvalitní 
esej, v níž zájemci prokazují jak důkladnou faktografi ckou 
znalost zadaného tématu, tak svůj argumentační a stylistický 
um. Schopnost výstižně a přesvědčivě formulovat priority 
svého státu pak účastníci dále pilují při psaní stanovisek, která 
následně prezentují při jednání. Plenární projevy před třísethlavým 
publikem i rozpravy v rámci modelů a orgánů zbavují strachu 
z veřejného vystupování. Kuloární jednání poskytují příležitost 
osvojit si užitečné vyjednávací strategie. Rétorické, argumentační 
a prezentační dovednosti získávají účastníci v teoretických 
přípravných aktivitách, zejména ale vlastní nenahraditelnou praxí.  

ZAŽIJ INSPIRACI

Třetím pilířem vzdělávací strategie Summitu, o nějž se 
opírají oba předchozí, jsou lidé. Výjimeční hosté, kteří dávají 
účastníkům v přímém přenosu nahlédnout do svých mistrovských 
diplomatických, politických, žurnalistických, vědeckých či byznys 
kuchyní. Zajímavé osobnosti, se kterými se delegáti mají možnost 
setkat na bezpočtu doprovodných akcí. Předsednictvo, které 
dohlíží na každý krok účastníků. A sami účastníci – inspirativní 
mladí lidé, kteří se půl roku vzájemně ženou k lepším výsledkům, 
protože věří na vzdělání. Stejně jako Pražský studentský summit.

ENG  The Prague Student Summit teaches love to learning, which 
is not a mere way of achieving the desired goals but rather a goal 
on its own. Learning that does not end with the ring of a school 
bell. Summit teaches the never-ending adventure, process of self-
improvement, understanding, stepping out of comfort zones; the 
eagerness to discover, to think, to accept, to criticise and to get 
better. Dare to admit knowledge as well as the lack of it.

EXPERIENCE FACTS

Dexterity of the participants does not depend solely on their 
rhetoric skills. Expert educational texts provided by the Dias and 
authorised by the Research Centre AMO, contain a basic analysis 
of the discussed issues. Their own they serve, however, as a mere 
starting point and guidelines of participants´s own thorough 
research. A good participant works with a large amount of other 
information, which he needs to fi nd, sort out, analyse and then 
use appropriately. Through their active participation in simulated 
negotiations they gain better idea of how the most important 
international organizations operate. In side seminars and debates, 
they learn how to decipher absolute truths. 

EXPERIENCE SOFT SKILLS

After they gather the needed information, participants learn 
how to use them well both in speech and in writing. Success 
in the application procedure is determined by the quality of 
the submitted essay, where applicants demonstrate a deep 
understanding of the topic as well as their eloquence and 
structure of their arguments. When working on position papers, 
participants then get to further improve their ability to keep their 
priorities concise and convincing. Speeches delivered in front 
of audience of three hundred people hand in hand with debates 
within models and committees free participants from the fear of 
public speaking. Unmoderated caucus then embodies the perfect 
opportunity to master useful negotiation strategies. Rhetoric, 
argumentation and presentation skills come to participants 
through theoretical exercises, but most importantly, through their 
own irreplaceable fi rsthand experience.

EXPERIENCE INSPIRATION

The third pillar of Summit’s educational strategy, upon which both 
of the former ones are built, is people. Distinguished guests that 
let participants sneak a peek into the course of their diplomat, 
political, journalist, scientifi c or business successful careers. 
Personas, with whom participants have the opportunity to 
meet in countless side events. Preparatory team that diligently 
oversee each step of each participant. And last but not least, the 
participants themselves – inspiring young people, who constantly 
motivate each other to aim high and go further, because education 
is what they believe in. Just like the Prague Student Summit.
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CZ  Přípravná setkání se tradičně 
skládají z dopolední a odpolední části. 
Dopolední části se účastní všichni 
účastníci dohromady. Odpolední část 
se pak odehrává v rámci jednotlivých 
simulovaných orgánů a modelů.

ENG  Preparatory sessions are 
traditionally composed of morning and 
afternoon part. The morning part is 
attended by all the participants. The 
afternoon part then takes place within 
particular simulated bodies and models.

Přípravná setkání
Preparatory meetings
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WORKSHOP
1. 11. 2014 / November 1, 2014

CZ  První přípravné setkání nového ročníku bylo zahájeno 
panelovou diskuzí o účelu vzdělávání a problémech školství. Poté 
byli účastníci rozděleni na regionální semináře dle států, které 
zastupují. 

ENG  This year’s fi rst preparatory workshop was opened by 
a panel discussion over the purpose and problems of education. 
Afterwards the delegates were divided into various regional 
seminars according to their respective states.

HOSTÉ DOPOLEDNÍ ČÁSTI / MORNING GUESTS

Bohumil Kartous, EDUin

Daniel Münich, Univerzita Karlova / Charles University

Stanislav Štěch, Univerzita Karlova / Charles University

Jana Straková, ISEA

Petr Fischer, Hospodářské noviny

HOSTÉ SEMINÁŘŮ / GUESTS OF SEMINARS

Václav Kopecký, AMO

Kryštof Kruliš, AMO

Jan Kužvart, AMO

Michal Lebduška, AMO

Martin Mezenský, AMO

Martin Riegl, Univerzita Karlova / Charles University

Jaroslav Zukerstein, Univerzita Karlova / Charles University

WORKSHOP
22. 11. 2014 / November 22, 2014

CZ  Bouřlivá panelová diskuze nad nezávislostí médií zaujala 
účastníky na druhém přípravném setkání. Po jejím skončení 
se slova ujali sami účastníci se svými plenárními projevy 
zabývajícími se Islámským státem v Iráku a Sýrii.

ENG  Enthusiastic panel discussion during the second workshop 
on the topic of media was found captivating by the delegates. 
The discussion was followed by participants’ plenary speech on the 
topic of the Islamic state in Iraq and Syria.

HOSTÉ DOPOLEDNÍ ČÁSTI / MORNING GUESTS

Erik Tabery, Respekt

Jindřich Šídlo, Hospodářské noviny

Jakub Železný, Česká televise / Czech Television

Michael Rozsypal, Český rozhlas / Czech radio

HOSTÉ SEMINÁŘŮ / GUESTS OF SEMINARS

HRC: Jitka Gelnarová, Univerzita Karlova / Charles University

WTO: Jan Walter, Stalá mise ČR při WTO v Ženevě / Permanent 
Mission of the Czech Republic to WTO in Geneva

NATO: Eliška Prchlíková, Informační centrum NATO / NATO 
Information Center in Prague

WORKSHOP
13. 12. 2014 / December 13, 2014

CZ  Téma třetího přípravného setkání a jeho panelové diskuze 
se zabývalo postavením žen v současné společnosti. Po panelové 
diskuzi následoval blok volitelných seminářů, ze kterých si každý 
účastník mohl vybrat hosta a téma mu nejbližší.

ENG  The third preparatory workshop and its panel discussion 
were focused on the position of women in contemporary 
society. Afterwards, the participants could choose between 
various seminars the one with the guest and topic closest 
to their priorities.

 HOSTÉ DOPOLEDNÍ ČÁSTI / MORNING GUESTS

Jitka Gelnarová, Univerzita Karlova / Charles University

Stanislav Komárek, Univerzita Karlova / Charles University

Radan Šafařík, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Ministry 
of Labour and Social Aff airs of the Czech Republic

Jiřina Šiklová, Univerzita Karlova / Charles University

Silvie Lauder, Respekt

HOSTÉ SEMINÁŘŮ / GUESTS OF SEMINARS

Zdeněk Tůma, IES FSV Uinverzity Karlovy / IES FSS Charles 
University

Štěpán Černý, expert na koordinaci evropských politik /
European policies coordination expert

Lukáš Havránek, GrowJOB Institute

Tereza Rasochová, studentka King´s College London / student 
of King´s College London

 HOSTÉ ODPOLEDNÍ ČÁSTI/AFTERNOON GUESTS

NATO: Michal Lebduška, AMO

1

3

2
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WORKSHOP
24. 1. 2015 / January 24, 2015

CZ  Na čtvrtém přípravném setkání diskutovali odborníci 
v rámci dopolední panelové diskuze o současné geopolitické 
situaci ve východní Evropě. U politiky a bezpečnostních otázek 
zůstaly i následné plenární projevy účastníků na téma boje proti 
terorismu.

ENG  The current geopolitical situation in Eastern Europe was 
discussed by experts during the fourth preparatory workshop 
session. Also the following plenary speeches, delivered by the 
participants were primarily concerned with politics and security 
issues, tackling the counter-terrorism. 

HOSTÉ DOPOLEDNÍ ČÁSTI / MORNING GUESTS

Michael Romancov, Metropolitní Univerzita Praha / Metropolitan 
University Prague

Jan Šír, Univerzita Karlova / Charles University

Vilém Semerák, IES FSV Univerzity Karlovy / IES FSS Charles 
University

Alexandr Vondra, Centrum transatlantických vztahů, CEVRO 
institute / Prague Centre for Transatlantic Relations, CEVRO 
Institute

Vlaďka Votavová, AMO

HOSTÉ ODPOLEDNÍ ČÁSTI/AFTERNOON GUESTS

UNSC: Petr Pelikán, Honorární konzul Súdánské republiky / 
Honorary Consul of the Republic of the Sudan

ECOSOC: Vlastimil Tesař, Ministerstvo zahraničních věcí ČR / 
Ministry of Foreign Aff airs of the Czech Republic

HRC: Táňa Fischerová, politička a občanská aktivistka / politician 
and activist

NATO: Matthew Loken, Velvyslanectví Kanady v ČR / Embassy 
of Canada to Czech Republic

NATO: František Šulc, bezpečnostní analytik / security analyst

EU: Vít Zvánovec, Úřad pro ochranu osobních údajů / Offi  ce for 
personal data protection

WORKSHOP
7. 1. 2015 / February 7, 2015   

CZ  Poslední přípravné setkání započala panelová diskuze 
na téma „Náboženský fundamentalismus, islám, terorismus 
a Západní civilizace.” Po diskuzi následoval další blok volitelných 
seminářů, který zakončil dopolední část posledního workshopu.

ENG  The last preparatory meeting began with panel discussion 
on the topic of “Religious fundamentalism, Islam, terrorism 
and Western Civilisation.” The morning part of the last 
workshop ended with another series of seminars.

HOSTÉ DOPOLEDNÍ ČÁSTI / MORNING GUESTS

Pavel Barša, Ústav mezinárodních vztahů / Institute of 
International Relations Prague

Jan Kužvart, AMO

Mazen Maialeh, Iniciativa pro Svobodnou Sýrii / Free Syria 
Initiative

Chimaa Youssef, INBAZE

Marek Jaromír, Český Rozhlas / Czech Radio

HOSTÉ SEMINÁŘŮ / GUESTS OF SEMINARS

Lukáš Kovanda, Roklen Fin

Lucie Berger, politická referentka, Evropská komise / Policy 
Offi  cer, European Commission

prof. Martin Boháček, Metropolitní univerzita Praha / 
Metropolitan University Prague

HOSTÉ ODPOLEDNÍ ČÁSTI / AFTERNOON GUESTS

NATO: Jakub Kufčák, AMO

EU: Lucia Zachariášová, Úřad vlády ČR / Offi  ce of the 
Government of the Czech Republic

4 5
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Řečníci konference

MILAN ŠTĚCH
Předseda Senátu Parlamentu České 
republiky
▶ V letech 2002 až 2010 předsedou 

Českomoravské konfederace 
odborových svazů

▶ Od roku 1996 senátorem ČSSD za 
obvod Pelhřimov-Jindřichův Hradec

▶ Od roku 2010 vykonává funkci předsedy 
Senátu Parlamentu ČR

JAROSLAVA JERMANOVÁ
Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 
▶ Bývalá místopředsedkyně finančního 

výboru zastupitelstva Středočeského 
kraje

▶ Bývalá starostka Krhanic 
▶ Místopředsedkyně Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky 
od listopadu 2013

JIŘÍ DIENSTBIER
Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a 
legislativu
▶ Absolvent Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy
▶ Členem Stálé komise Senátu pro Ústavu 

ČR a parlamentní procedury
▶ Prezidentský kandidát za ČSSD 

v historicky prvních přímých 
prezidentských volbách v lednu 2013

DANIEL KOŠTOVAL 
Státní tajemník Ministerstva obrany
▶ Působil na Ministerstvu zahraničí a při 

Stálé delegaci České republiky při NATO
▶ V letech 2009 až 2011 chargé 

d´affaires a zástupce velvyslance na 
velvyslanectví ČR ve Washingtonu 

▶ Před nástupem do funkce státního 
tajemníka Ministerstva obrany působil 
jako 1. náměstek ministra

JAKUB KULHÁNEK 
Náměstek ministra zahraničních věcí České 
republiky 
▶ Působil jako poradce místopředsedy 

Poslanecké sněmovny, ministra 
zahraničních věcí a stínového ministra 
obrany

▶ Během roku 2014 zastával post 
náměstka ministra obrany

▶ Od počátku roku 2015 je náměstkem na 
Ministerstvu zahraničních věcí

VĚRA JOUROVÁ
Evropská komisařka pro spravedlnost, 
spotřebitele a rovnosti žen a mužů
▶ V roce 2013 byla zvolena do Poslanecké 

sněmovny
▶ V roce 2014 působila jako ministryně 

pro místní rozvoj
▶ V Junckerově Evropské komisi zastává 

post komisařky pro spravedlnost, 
spotřebitele a rovnosti žen a mužů

PETR PAVEL
Náčelník Generálního štábu Armády České 
republiky
▶ V 90. letech působil v rámci mírové mise 

UNPROFOR 
▶ Od roku 2012 náčelníkem Generálního 

štábu Armády České republiky 
▶ V červnu 2015 se stane předsedou 

Vojenského výboru NATO

OTTO JELINEK
Velvyslanec Kanady v České republice
▶ Bývalý mistr světa v krasobruslení 

sportovních dvojic 
▶ Bývalý ministr sportu, ministr veřejných 

prací a ministr financí Kanady
▶ V roce 2013 se stal velvyslancem 

Kanady v České republice

ANDREW H. SCHAPIRO
Velvyslanec USA v České republice

▶ Postupně vystudoval historii na 
Yaleově univerzitě, filozofii, politologii 
a ekonomii na Oxfordské univerzitě a 
práva na Harvardově univerzitě

▶ 16 let působil v soukromé praxi 
jako partner ve dvou mezinárodních 
advokátních kancelářích

▶ Od září 2014 velvyslancem Spojených 
států amerických v České republice

 

HANA HALFAROVÁ
Ředitelka projektů nadace The Kellner 
FamilyFoundation

▶ Mnoho let působila jako klinická 
psycholožka se specializací na sexuální 
zneužívání dětí

▶ Bývalá ředitelka Linky bezpečí
▶ V současnosti vede projekty Nadace 

The Kellner Family Foundation

TOMÁŠ JELÍNEK
ředitel Česko-německého fond budoucnosti

▶ Zástupce člena správní rady nadace 
Erinnerung, Verantwortung und Zukunft

▶ Bývalý analytik pro německy mluvící 
země v kanceláři prezidenta České 
republiky

▶ Bývalý asistent korespondenta ve 
švýcarském rádiu DRS
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Conference Speakers
MILAN ŠTĚCH
President of the Senate of the Parliament 
of the Czech Republic
▶ He was a chairman of Bohemian-

Moravian Confederation of Trade 
Unions from 2002 to 2010

▶ He is the Czech Social Democratic Party 
senator for the Pelhřimov-Jindřichův 
Hradec constituency since 1996

▶ Since 2010 he is President of the 
Senate of the Parliament of the Czech 
Republic

JAROSLAVA JERMANOVÁ
Deputy Speaker of the Chamber of 
Deputies of the Parliament of the Czech 
Republic
▶ Former Deputy Chairwoman of the 

Finance Committee of the Central 
Bohemian Region

▶ Former Mayoress of Krhanice
▶ Since november 2013 she is Deputy 

Speaker of the Chamber of Deputies of 
the Parliament of the Czech Republic

JIŘÍ DIENSTBIER
Minister of the Czech Republic´s 
Government for Human Rights, Equal 
Opportunities and Legislation, Chairman of 
the Government Legislative Council
▶ Alumnus of Faculty of Law, Charles 

University in Prague
▶ Member of the Senate Standing 

Commission for the Czech Constitution 
and parliamentary procedures

▶ Candidate of Czech Social Democratic 
Party in the first presidential election in 
2013

DANIEL KOŠTOVAL 
State Secretary of the Ministry of Defence
▶ He worked at the Ministry of Foreign 

Affairs andwith at Permanent mission of 
the Czech Republic to NATO

▶ Between years 2009 and 2011 he 
served as Chargé d’Affaires and the 

Deputy ambassador in the Embassy of 
the Czech Republic in Washington

▶ Before he became the State Secretary 
of the Ministry of Defence he served as 
the First Deputy Minister

JAKUB KULHÁNEK 
Deputy Minister of Foreign Aff airs of the 
Czech Republic
▶ He worked as an advisor of vice-

chairman of the Chamber of deputies, 
Minister of Foreign Affairs and of 
shadow minister of defence.

▶ During 2014 he worked as 
DeputyMinister of Defence

▶ Since 2015 he is DeputyMinister of 
Foreign Affairs

VĚRA JOUROVÁ
European Union Commissioner for Justice, 
Consumers and Gender Equality
▶ In 2013 she was elected as a deputy 

to the Chamber of Deputies of the 
Parliament of the Czech Republic

▶ In 2014 she became the Minister for 
Regional Development

▶ She was confirmed as the European 
Union‘s Commissioner for Justice, 
Consumers and Gender Equality as a 
part of the Juncker Commission

PETR PAVEL
Chief of the General Staff  of the Czech 
Republic
▶ In 90s’ he served in peace mission 

UNPROFOR
▶ Since 2012 he is the Chief of the 

General Staff of the Czech Republic
▶ In June 2015 he is going to become 

the Chairman of the NATO Military 
committee

OTTO JELINEK
Ambassador of Canada to the Czech 
Republic

▶ Former World Champion in pair skating
▶ Former minister of sport, minister of 

public works and minister of fi nance of 
Canada

▶ In 2013 he became ambassador of 
Canada in the Czech Republic

ANDREW H. SCHAPIRO
Ambassador of the United States to the 
Czech Republic
▶ He studied history at the Yale University, 

politics and economics at the University 
of Oxford and law at Harvard University

▶ He worked for 16 years in private 
practice as a partner in two 
international law firms

▶ Since September 2014 he serves as the 
ambassador of the United States in the 
Czech Republic

 
HANA HALFAROVÁ
Projects Director of the Kellner Family 
Foundation
▶ She worked as a clinical psychologist 

with a specialisation on child sexual 
abuse

▶ Former director of Linkabezpečí
▶ She currently leads projects of The 

Kellner Family Foundation

TOMÁŠ JELÍNEK
Managing Director at Czech-German Fund 
for the Future
▶ Deputy Member of the Board of 

Trustees at Foundation „Remembrance, 
Responsibility and Future“

▶ Former analyst for German-speaking 
Countries at Office of the President of 
the Czech Republic

▶ Former Assistant to the Correspondent 
for Swiss Radio DRS
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VÁCLAV HAVEL
Bývalý prezident České republiky 
/ Former President of the Czech 
Republic

Základním tradičním nebezpečím 
české politiky, které se utvářelo 
a rostlo po staletí, je nebezpečí 
provincialismu. Společně 
ale musíme na sebe vzít 
spoluodpovědnost za osud světa 
a v tomto pocitu žijete i vy tím, že 
simulujete práci OSN.

The main traditional danger 
to the Czech politics that has 
been forming and growing 
for centuries is the danger of 
provincialism. Together, we have 
to bear the responsibility for 
the fate of this world and even 
you live in this determination, 
because you participate on 
simulation of the work of the 
United Nations.

ERIK TABERY
Šéfredaktor časopisu Respekt / 
Chief Editor of Respekt Magazine

Bavit se s touto „budoucí elitou“, 
která kromě toho, že řeší vztahy, 
školu, oblečení, zábavu, což k 
věku patří, se zajímá i o to, co 
je kolem, mi dává velkou dávku 
optimismu.

I always feel optimistic, talking 
with this “future elite” that 
except for dealing with school, 
relationships, clothes and 
entertainment, which is normal 
for that age, also cares about the 
world around us. 

KAREL SCHWARZENBERG
bývalý ministr zahraničních věcí 
České republiky / Former Minister 
of Foreign Aff airs of the Czech 
Republic

Věřím, že pokud toto budou sou-
putníci mladé demokracie, obě 
strany budou v dobrých rukou, o 
to se nemusím obávat.

I believe that if these will be the 
fellow-travelers of the young 
democracy, both sides will be in 
good hands, no need to worry 
about it.

JAN URBAN
novinář a publicista / journalist, 
publicist

V naší společnosti a politickém 
prostředí neexistuje srovnatelný 
dlouhodobý projekt, který učí 
mladé lidi chovat se jako elita.

There is no similar project in our 
society or political environment 
that teaches young people how 
to behave like an elite. 

ELIŠKA HAŠKOVÁ–COOLIDGE
odbornice na etiketu, bývalá asis-
tentka pěti prezidentů USA
 / expert on etiquette, former 
assistant to fi ve American presi-
dents

Mladí lidé tvořící Pražský stu-
dentský summit jsou vzácným a 
nadějným motorem pohánějícím 
společnost k větší důvěře a 
dobru.

The young people behind the 
Prague Student Summit are an 
exceptional and promising engine 
driving the society to enhance 
common trust and goodwill.

TOMÁŠ HALÍK
teolog a fi losof / theologist, 
philosopher 

Aktivity na Pražském student-
ském summitu, kterými se mladí 
lidé učí kriticky myslet, diskutovat 
a vžít se do postojů druhých, jsou 
to nejdůležitější, co je možné 
dnes pro demokracii udělat.

The activities of Prague Student 
Summit that teach students 
how to think critically, negotiate 
and tolerate the positions of 
others are the most important 
things which we can do today for 
democracy. 

Řekli o nás
Said about us
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6. března 2015 
Hotel Ambassador — Zlatá Husa
Václavské náměstí 5–7, Praha 1

ÚVODNÍ SLOVO 
Ondřej Dočkal, hlavní koordinátor Pražského studentského summitu
Věra Jourová, členka Evropské komise pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost 
žen a mužů 
Vojtěch Bahenský, zástupce hlavního koordinátora Pražského studentského 
summitu
Vlaďka Votavová, ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky 

ZAHAJOVACÍ PROJEVY 
Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR
Jaroslava Jermanová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Jakub Kulhánek, náměstek ministra zahraničních věcí ČR
Daniel Koštoval, náměstek ministra obrany ČR

PROJEVY STUDENTŮ 

ZAHAJOVACÍ PROJEVY 
Petr Pavel, náčelník Generálního štábu Armády ČR
Otto Jelinek, velvyslanec Kanady v ČR
Andrew H. Schapiro, velvyslanec Spojených států amerických v ČR
Hana Halfarová, ředitelka projektů, Nadace The Kellner Family Foundation

OBĚD 

ZAHAJOVACÍ PROJEVY 
Tomáš Jelínek, ředitel, Česko-německý fond budoucnosti
 
PROJEVY STUDENTŮ 

COFFEE BREAK 

ZAHAJOVACÍ PROJEVY 
Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ČR

PROJEVY STUDENTŮ 

VYHLÁŠENÍ CEN, ZÁVĚREČNÉ SLOVO

10<.00 – 10<.40

10.40 – 11.10

11.10 – 11.20

11.20 – 12.00 

12.00 – 13<.<30

13.30 – 13.40

13.40 – 14.45  

14<.45 – 15<.15

15.15 – 15<.25

15<.25 – 16<.25

16.25 – 16<.30

SLAVNOSTNÍ 
ZAHÁJENÍ 
KONFERENCE

Program slavnostního
zahájení
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Opening Ceremony 
Programme

March 6, 2015 
Hotel Ambassador — Zlatá Husa 
Václavské náměstí 5–7, Prague 1

WELCOMING REMARKS
Ondřej Dočkal, Chief Coordinator of the Prague Student Summit
Věra Jourová, Member of the European Commission in charge of Justice, 
Consumers and Gender Equality
Vojtěch Bahenský, Deputy Chief Coordinator of the Prague Student Summit
Vlaďka Votavová, Director of the Association for International Aff airs 

OPENING REMARKS
Milan Štěch, President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic
Jaroslava Jermanová, Deputy Speaker of the Chamber of Deputies of the 
Parliament of the Czech Republic            
Jakub Kulhánek, Deputy Minister of Foreign Aff airs of the Czech Republic
Daniel Koštoval, Deputy Minister of Defence of the Czech Republic

ADDRESSES OF STUDENTS

OPENING REMARKS
Petr Pavel, Chief of the General Staff  of Armed Forces of the Czech Republic
Otto Jelinek, Ambassador of Canada to the Czech Republic
Andrew H. Schapiro, Ambassador of the United States to the Czech Republic
Hana Halfarová, Projects Director, The Kellner Family Foundation

LUNCH 

OPENING REMARKS
Tomáš Jelínek, Executive Director, Czech-German Fund for the Future
 
ADDRESSES OF STUDENTS 

COFFEE BREAK 

OPENING REMARKS
Jiří Dienstbier, Minister for Human Rights, Equal Opportunities and Legislation 
of the Czech Republic

ADDRESSES OF STUDENTS 

WINNERS ANNOUNCEMENTS, CONCLUDING REMARKS

10:00< a.m. – 10<:40 a.m.

10:40 a.m. – 11:10 a.m.

11:10 a.m. – 11:20 a.m.

11:20 a.m – 12:00 noon

12:00 noon – 1:<30 p.m.

1:30 p.m. – 1:40 p.m.

1:40 p.m. – 2:45 p.m.  

2:45 p.m. – 3:15 p.m. 

3:15 p.m. – 3:25 p.m.

3:25 p.m. – 4:25 p.m. 

4:25 p.m. – 4:30 p.m. 

OPENING CEREMONY 
OF THE CONFERENCE
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PŘÍZEMÍ
V4+ MALÁ SCÉNA

 

PRVNÍ PATRO

UNSC  JEDNACÍ SÁL II

UNESCO KLUB A

NATO  KLUB B

EU  KLUB C

DISEC  KLUB D

ECOSOC KLUB E

UNEP  KLUB H

 
DRUHÉ PATRO
 
WTO JEDNACÍ SÁL IV - A

HRC JEDNACÍ SÁL IV - B
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TRANSPORTATION

The negotiations and the fi nal ceremony take place at the Prague 
Congress Centre located close to the subway station Vyšehrad, 
line C. Use the nearest Entrance I to get inside the Centre. You 
will then be navigated by the orientation system. Feel free to use 
the cloakroom on the ground fl oor for your coats.

THE CONFERENCE DAYS

Every day of negotiations begins with the registration which 
takes place always between 8:30 and 8:50 a.m. in the foyer on 
the fi rst fl oor for models OSN, NATO and EU. Registration for 
Model V4+ takes place in its meeting room. The negotiations 
are led between 9 a.m. and 6 p.m. apart from Monday, when the 
negotiations end at 2:30 p.m.. Conference will be concluded with 
closing ceremony in the Panorama Hall at 3—5 p.m. Lunches, 
coff ee breaks and soft drinks are provided during the Conference.

CONFERENCE DRESS CODE: 
BUSINESS STANDARD

Ladies may choose formal dress, standard pants suit or a 
combination of blouse and formal skirts. Gentlemen may wear 
both dark and light-coloured suits, but always paired with light-
coloured shirt and a tie.

DOPRAVA

Jednací dny a slavnostní zakončení se uskuteční v Kongresovém 
centru Praha, které se nachází na lince C, stanice Vyšehrad. Pro 
vstup do KCP použijte Vchod I, který je stanici metra nejblíže. 
Dále vás již navede orientační systém. V přízemí budovy budou k 
dispozici šatny pro odložení kabátů.

PRŮBĚH KONFERENČNÍCH DNŮ

Každý jednací den začíná registrací, která bude pro modely OSN, 
NATO a EU probíhat vždy od 8.30 do 8.50 ve foyer v prvním patře, 
pro Model V4 v jednací místnosti. Jednání probíhají od 9.00 do 
18.00, vyjma pondělí, kdy jednání končí již ve 14.30. Od 15.00 
bude konference slavnostním ceremoniálem v sále Panorama 
zakončena. Obědy, coff ee breaky a nápoje jsou v průběhu 
konference zajištěny.

DRESS CODE JEDNACÍCH DNŮ: 
BUSINESS STANDARD

Dámy mohou zvolit formální šaty, klasický kalhotový kostým, či 
variaci se sukní. Pánové mohou vybírat mezi světlým i tmavým 
oblekem, vždy však se světlou košilí a uvázanou kravatou.

ENGCZ

Praktické informace
Useful information
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STÁT/STATE ŠKOLA/SCHOOL
Afghánistán Karlínské gymnázium

Albánie Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Alžírsko Gymnázium Nad Štolou

Gymnázium Nad Kavalírkou

Angola Mendelovo gymnázium

Slezské gymnázium Opava

Argentina Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná 
škola

Gymnázium Sázavská

Austrálie Gymnázium Jakuba Škody

Bangladéš Gymnázium Jana Palacha

Belgie Gymnázium Česká Třebová

Bělorusko Gymnázium J. K. Tyla

Obchodní akademie Vinohradská

Gymnázium Sušice

Bolívie Gymnázium Třeboň

Gymnázium Jírovcova

Botswana Masarykovo gymnázium Vsetín

Gymnázium Havlíčkův Brod

Brazílie Gymnázium Lovosice

Burkina Faso Gymnázium Elišky Krásnohorské

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola

Gymnázium Chotěboř

Čad Gymnázium Matyáše Lercha

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha (dříve: Soukromé gymnázium 
Cognos Praha)

Čína Gymnázium Jana Nerudy

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského

Církevní gymnázium Plzeň

Gymnázium Chotěboř

Dem. rep. Kongo Gymnázium Děčín

Gymnázium Českolipská

Dominikánská republika Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola

Egypt Gymnázium Na Zatlance

Gymnázium Budějovická

Etiopie Gymnázium Třeboň

MODEL OSN — STŘEDNÍ ŠKOLY / MODEL UN — HIGHSCHOOLS

Zúčastněné školy
Participating Schools
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Fidži Slovanské gymnázium Olomouc

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a 
Gymnázium

Gymnázium Uherské Hradiště

Filipíny Gymnázium Uherské Hradiště

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná 
škola

Francie Masarykovo gymnázium Plzeň

Česko-anglické gymnázium České Budějovice

Gymnázium Pardubice

Ghana Gymnázium Příbram VII

Chile Gymnázium Uherské Hradiště

Gymnázium Stříbro

Indie Gymnázium Ostrov

Gymnázium Budějovická

Indonésie Gymnázium Budějovická

Írán Gymnázium J. Seiferta

Itálie Gymnázium Uherské Hradiště

Izrael Slezské gymnázium Opava

Japonsko Gymnázium Chotěboř

JAR Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a

Jižní Korea Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná 
škola

Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť

Jordánsko Gymnázium Chotěboř

Kamerun Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Kanada Gymnázium Uherské Hradiště

Gymnázium Omská

Gymnázium Na Vítězné pláni

Katar Jazykové gymnázium Pavla Tigrida

Kazachstán Gymnázium Uherské Hradiště

Keňa Open Gate - gymnázium a základní škola

Česko-anglické gymnázium České Budějovice

Gymnázium Arabská

Gymnázium Elišky Krásnohorské

KLDR Gymnázium Česká

Kolumbie Gymnázium Jablonec nad Nisou

Gymnázium Elišky Krásnohorské

Kostarika Gymnázium F. X. Šaldy

Kuba Gymnázium Nad Alejí

Litva Gymnázium Most

Gymnázium Uherské Hradiště

Lucembursko Gymnázium Voděradská

Gymnázium Jana Nerudy

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná 
škola

Madagaskar Gymnázium Jírovcova
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Malajsie Gymnázium Sokolov

Mauritánie Gymnázium Jana Keplera

Mexiko První obnovené reálné gymnázium (PORG)

Gymnázium Písnická

Německo Gymnázium Chotěboř

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná 
škola

Gymnázium Vyškov

Nigérie Střední průmyslová škola na Proseku

Gymnázium Nový Bydžov

Nikaragua Gymnázium Ústavní

Nizozemsko Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka

Norsko Gymnázium Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Pákistán Gymnázium Třinec

Peru Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka

Gymnázium Český Krumlov

Masarykovo gymnázium Vsetín

Polsko Gymnázium Jírovcova

Rumunsko Táborské soukromé gymnázium

Ruská federace Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Rakouské gymnázium v Praze

Wichterlovo gymnázium

Masarykovo gymnázium Plzeň

Gymnázium Slezská Ostrava

Rwanda Gymnázium Ostrov

Saúdská Arábie Gymnázium Olomouc-Hejčín

Gymnázium Brno-Řečkovice

Gymnázium Jablonec nad Nisou

Senegal Gymnázium Uherské Hradiště

Sierra Leone Gymnázium Nový Bydžov

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná 
škola

Singapur Jazykové gymnázium Pavla Tigrida

Slovensko Gymnázium Písnická

Spojené království Gymnázium Most

Matiční gymnázium Ostrava

Súdán Open Gate - gymnázium a základní škola

Gymnázium Nad Alejí

Španělsko Gymnázium Vyškov

Gymnázium Nad Štolou

Švédsko Gymnázium Špitálská

Gymnázium Jana Nerudy

Švýcarsko Masarykovo gymnázium Plzeň

Církevní gymnázium Plzeň

Tanzanie Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Vyšší odborná škola, Střední odborná 
škola

Gymnázium Zábřeh

Gymnázium Slovanské náměstí
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Turecko Gymnázium Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Uganda Matiční gymnázium Ostrava

Gymnázium Nad Alejí

Nový PORG

Ukrajina Gymnázium Ostrov

Masarykovo gymnázium Plzeň

Uruguay Gymnázium Uherské Hradiště

USA Gymnázium Elišky Krásnohorské

Gymnázium Stříbro

Gymnázium Budějovická

Gymnázium Česká

Educanet - Soukromé gymnázium Praha, Areál Campanus, pavilon C

Venezuela Gymnázium Příbram VII

Vietnam Gymnázium Šlapanice

MODEL OSN — VYSOKÉ ŠKOLY / MODEL UN — UNIVERSITIES

STÁT/STATE ŠKOLA/SCHOOL

Skupina Světové banky Masarykova univrzita

Center for International Environment Law 
(CIEL) 

Univerzita Karlova

Ekonomický poradce Vysoká škola ekonomická

Eurokomisař pro obchod Vysoká škola ekonomická

European Renewable Energy Council 
(EREC)

Univerzita Karlova

Greenpeace Univerzita Karlova

International Association of Public 
Transport (UITP)

Univerzita Karlova

International Council for Science (ICSU) Masarykova univerzita

International Trade Union Confederation 
(ITUC) 

Masarykova univerzita

International Union for Conservation of 
Nature (IUCN)

Vysoká škola ekonomická

Mezinárodní výbor červeného kříže Univerzita Karlova

Palestina Univerzita Karlova

Poradní výbor HRC Univerzita Karlova

Právní poradce Univerzita Karlova

Světová banka Masarykova univerzita

United Nations Institute for Disarmament 
Research (UNIDIR)

Univerzita Karlova

United Nations Offi  ce for Disarmament 
Aff airs (UNODA)

Masarykova univerzita

World Business Council for Sustainable 
Developement (WBCSD)

Slezká univerzita v Opavě
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MODEL NATO — STŘEDNÍ ŠKOLY / MODEL NATO — HIGHSCHOOLS

STÁT/STATE ŠKOLA/SCHOOL
Albánie Gymnázium Třinec

Belgie Gymnázium Česká Třebová

Bulharsko Gymnázium Třinec

Česká republika Gymnázium Postupická

Dánsko Gymnázium Nad Alejí

Estonsko Wichterlovo gymnázium

Francie Masarykovo gymnázium Plzeň

Chorvatsko Gymnázium Sázavská

Itálie Open Gate - gymnázium a základní škola

Kanada Gymnázium Žďár nad Sázavou

Litva Gymnázium Jaroslava Heyrovského

Lucembursko Gymnázium Josefa Kainara

Maďarsko Gymnázium Postupická

Německo Gymnázium Písnická

Nizozemsko Gymnázium Sázavská

Norsko Gymnázium Vyškov

Polsko Gymnázium Na Zatlance

Řecko Gymnázium Uherské Hradiště

Slovensko Gymnázium Arabská

Slovinsko Gymnázium Jana Keplera

Španělsko Gymnázium Uherské Hradiště

Turecko Gymnázium Jana Palacha

USA Gymnázium Chomutov

MODEL EU — VYSOKÉ ŠKOLY / MODEL EU — UNIVERSITIES
STÁT/STATE ŠKOLA/SCHOOL
Belgie Vysoká škola ekonomická v Praze

Bulharsko Univerzita Karlova v Praze

Česká republika Univerzita Karlova v Praze

Dánsko Vysoká škola ekonomická v Praze

Estonsko Masarykova univerzita

Finsko Univerzita Karlova v Praze

Francie Univerzita Karlova v Praze

Chorvatsko Univerzita Karlova v Praze

Irsko Vysoká škola ekonomická v Praze

Itálie Vysoká škola ekonomická v Praze

Kypr Univerzita Karlova v Praze

Litva Univerzita Karlova v Praze

Lotyšsko Masarykova univerzita

Lucembursko Univerzita Karlova v Praze

Maďarsko Vysoké učení technické v Brně

Malta Masarykova univerzita

Německo Masarykova univerzita

Nizozemsko České vysoké učení technické v Praze

Polsko Vysoká škola ekonomická v Praze

Portugalsko Masarykova univerzita
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Rakousko Univerzita Karlova v Praze

Rumunsko Univerzita Karlova v Praze

Řecko Univerzita Karlova v Praze

Slovensko Univerzita Karlova v Praze

Slovinsko Vysoká škola ekonomická v Praze

Spojené království Vysoká škola ekonomická v Praze

Španělsko Vysoká škola ekonomická v Praze

Švédsko Univerzita Karlova v Praze

MODEL V4+ / MODEL V4+ 
STÁT/STATE ŠKOLA/SCHOOL
Czech Republic Charles University in Prague

Central European University

Masaryk Univerzity

Germany Adam Mickiewicz University

Jagiellonian University 

University of Passau

University of Kent

Freie Universität Berlin

Hungary Károli Gáspár University of the Hungarian Reformed Church

Tomori Pál College 

Corvinus University of Budapest

Freie Universität Berlin

Poland University of Warsaw

The Amsterdam University of Applied Sciences

Jagiellonian University 

Slovakia Bratislava International School of Liberal Arts

Matej Bel University

Central European University

Masaryk Univerzity
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VEDENÍ PROJEKTU / EXECUTIVE BOARD 

Ondřej Dočkal hlavní koordinátor/Chief Coordinator

Vojtěch Bahenský zástupce hlavního koordinátora/Deputy Chief Coordinator

ŠIRŠÍ VEDENÍ PROJEKTU / EXTENDED EXECUTIVE BOARD

Ondřej Novák organizační koordinátor/Logistics Coordinator

Šimon Presser koordinátor pro vnitřní záležitosti/Coordinator of Internal Aff airs

Jan Šotola programový koordinátor/Programme Coordinator

STŘEŠNÍ KOORDINÁTOŘI / SECTION COORDINATORS

Michaela Šrámková šéfredaktorka Chronicle/Editor in Chief of Chronicle

Tomáš Opat koordinátor pro vnější vztahy/PR Coordinator

Jakub Kopřiva koordinátor pro dokument/Coordinator for Documents

Lukáš Solný koordinátor pro styk s delegáty/Coordinator for Comunication with Delegates

Jiří Havlíček IT koordinátor/IT Coordinator

MODEL OSN / MODEL UN

RADA BEZPEČNOSTI/SECURITY COUNCIL (UNSC)

Martin Mezenský předseda/Chairman

Markéta Melicharová místopředsedkyně/Vice-chairwomen

Dominik Presl místopředseda/Vice-chairman

Eva Prudilová místopředsedkyně/Vice-chairwomen

HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ  RADA/ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL (ECOSOC)

Jan Pivoda předseda/Chairman

Petr Hanzlík místopředseda/Vice-chairman

Anežka Majdáková místopředsedkyně/Vice-chairwomen

Kryštof Míšek místopředseda/Vice-chairman

Barbora Ohnoutková místopředsedkyně/Vice-chairwomen

Tomáš Opat místopředseda/Vice-chairman

RADA PRO LIDSKÁ PRÁVA/HUMAN RIGHTS COUNCIL (HRC)

Kateřina Vencbauerová předsedkyně/Chairwomen

Matěj Křepinský místopředseda/Vice-chairman

Michaela Matušková místopředsedkyně/Vice-chairwomen

Zdenka Šunková místopředsedkyně/Vice-chairwomen

Michal Zikmund místopředseda/Vice-chairman

VÝBOR PRO ODZBROJENÍ A MEZINÁR. BEZPEČNOST/DISARMAMENT AND INTERNATIONAL SECURITY COMMITTEE (DISEC)

Michal Říha předseda/Chairman

Adam Hykl místopředseda/Vice-chairman

Filip Jelínek místopředseda/Vice-chairman

Robert Květoň místopředseda/Vice-chairman

Veronika Smělá místopředsedkyně/Vice-chairwomen

ORGANIZACE OSN PRO VĚDU, VÝCHOVU A KULTURU
/ UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)

Bára Bečvářová předsedkyně/Chairwomen

Linda Coufalová místopředsedkyně/Vice-chairwomen

Anna Gantnerová místopředsedkyně/Vice-chairwomen

Kateřina Krestová místopředsedkyně/Vice-chairwomen

Jan Šotola místopředseda/Vice-chairman

Adriana Abu Zummar místopředsedkyně/Vice-chairwomen

PROGRAM OSN PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/UNITED NATIONS ENVIROMENTAL PROGRAM (UNEP)

Jan Hlaváček předseda/Chairman
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Ondřej Novák místopředseda/Vice-chairman

Michaela Koščová místopředsedkyně/Vice-chairwomen

Josef Kučera místopředseda/Vice-chairman

Šimon Pepřík místopředseda/Vice-chairman

SVĚTOVÁ OBCHODNÍ ORGANIZACE/WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Petra Macků předsedkyně/Chairwomen

Lukáš Červinka místopředseda/Vice-chairman

Jakub Kopřiva místopředseda/Vice-chairman

Zdeněk Machala místopředseda/Vice-chairman

Markéta Ptáková místopředsedkyně/Vice-chairwomen

MODEL NATO

Barbora Obračajová koordinátorka Modelu NATO/Coordinator of Model NATO

Adéla Jiřičková členka týmu Modelu NATO/Member of Model NATO Team

Jan Kotara člen týmu Modelu NATO/Member of Model NATO Team

Jitka Richterová členka týmu Modelu NATO/Member of Model NATO Team

Judita Zelbová členka týmu Modelu NATO/Member of Model NATO Team

MODEL EU

Jakub Janik koordinátor Modelu EU/Coordinator of Model EU

Vladimír Hurych člen týmu Modelu EU/Member of Model EU Team

Slávka Hustáková členka týmu Modelu EU/Member of Model EU Team

Jakub Mazanec člen týmu Modelu EU/Member of Model EU Team

Michal Zikmund člen týmu/Member of the Model EU Team

MODEL V4+

Šimon Presser koordinátor Modelu V4+/Coordinator of Model V4+

Andrea Lančová členka týmu Modelu V4+/Member of Model V4+ Team

Vendula Kotyzová členka týmu Modelu V4+/Member of Model V4+ Team

REDAKCE CHRONICLE/CHRONICLE EDITORIAL STAFF

Michaela Šrámková šéfredaktorka Chronicle/Editor in Chief of Chronicle

Tereza Haniaková redaktorka/Editor

Tereza Rasochová redaktorka/Editor

Trieu Phi Long technický solupracovník/

PŘÍPRAVNÝ TEAM/PREPARATORY TEAM

Jan Dipold člen přípravného týmu/Member of Preparatory Team

Daniel Hagan člen přípravného týmu/Member of Preparatory Team

Aneta Natállie Hniličková členka přípravného týmu/Member of Preparatory Team

Libor Jordán člen přípravného týmu/Member of Preparatory Team

Marie Plasová členka přípravného týmu/Member of Preparatory Team

Alžběta Suchanová členka přípravného týmu/Member of Preparatory Team

Thu Thuy Truong členka přípravného týmu/Member of Preparatory Team

FOTOGRAFOVÉ/PHOTOGRAPHERS

Karel Havlík hlavní fotograf/Chief Photographer

Michal Janata fotograf/Photographer

Martin Kalfař fotograf/Photographer

Hana Kratochvílová fotografk a/Photographer

Ondřej Trhoň fotograf/Photographer
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Na začátku bylo přání pomáhat dětem, kterým osud nepřál. 
Nyní podporujeme dlouhodobé vzdělávací projekty určené 
žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům 
a vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání. 
Poskytujeme granty také českým vědcům a vědeckým týmům.

PROJEKTY 

OPEN GATE

Na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují děti 
z dětských domovů nebo ze sociálně znevýhodněných rodin 
s těmi, kterým školné platí rodiče. Jde to díky nadaci, která 
poskytuje stipendia více než polovině studentů tohoto gymnázia.

UNIVERZITY

Studovat v zahraničí nemusí být nesplnitelným snem. Finanční 
granty od nadace pomáhají českým nadaným studentům 
absolvovat Oxford, Cambridge, Yale a mnohé další proslulé 
univerzity.

POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU

Zlepšujeme kvalitu vzdělávání na veřejných základních školách 
tím, že podporujeme zavádění nových vyučovacích metod 
a zvyšování kvalifi kace pedagogů. Podporujeme více než 300 
učitelů a ředitelů ZŠ a jejich prostřednictvím přes 3 000 žáků.

SCIENCE

Hledat nová východiska pro léčbu rakoviny je cílem vědeckých 
týmů, které získaly granty z projektu Science. Podpora je určena 
výjimečným vědeckým osobnostem s mezinárodním úspěchem, 
ale také začínajícím talentům.

www.kellnerfoundation.cz
info@kellnerfoundation.cz

At the beginning, we sought to help children on whom fortune 
did not smile; today, we sponsor long-term educational projects 
intended for elementary school students and their teachers, high 
school and university students, as well as postgraduates. We also 
provide grants to Czech researchers and research teams. 

FOUNDATION PROJECTS
THE OPEN GATE PROJECT

The Open Gate eight-year grammar school educates children 
from children’s homes and socially disadvantaged families, 
together with those whose parents cover their school fees. This is 
made possible thanks to the Foundation, which provides grants to 
more than half of the school’s students.

UNIVERSITIES PROJECT

Studying abroad does not have to be an impossible dream. 
The Foundation’s fi nancial grants help talented Czech students 
graduate from Oxford, Cambridge, Yale, and many other 
renowned universities.

HELPING SCHOOLS SUCCEED PROJECT

We help to improve the quality of education at public elementary 
schools by promoting new teaching methods and honing the skills 
of teachers. We are now supporting more than 300 elementary 
school teachers and principals and, through them, more than 
3,000 students.

SCIENCE

New approaches to cancer treatment – this is the goal pursued 
by research teams that have received grants under the Science 
project. Grants are intended for luminaries acclaimed by 
international scientifi c circles, and also for talents who are just 
starting their careers in research.

www.kellnerfoundation.cz
info@kellnerfoundation.cz

GENERÁLNÍ PARTNER 
PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU
/ PRAGUE STUDENT SUMMIT 
GENERAL PARTNER

ENGCZ
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VZNIKLA / WAS ESTABLISHED…

▶ v roce 1997 jako nevládní nezisková organizace. Jejím cílem je především vzdělávání 
a výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Zprostředkovává dialog mezi zástupci 
široké veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, diplomacie, médií, politiky a 
byznysu.

▶ in 1997 as a non-governmental non-profi t organisation whose mission is to promote 
education and research in the fi eld of international relations. It represents a unique and 
transparent platform in which general public, academia, NGOs, diplomats, the media, 
policy makers, and business can interact in an open and impartial environment.

VZDĚLÁVÁ / PURSUES EDUCATION…

▶ studenty středních a vysokých škol i pedagogy. Každoroční Pražský studentský summit 
je přitom největší a nejstarší z akcí tohoto druhu.

▶ of high school and university students and the teachers as well. The annual Prague 
Student Summit has been the biggest and oldest event of its kind. 

POŘÁDÁ / ORGANIZES…

▶ mezinárodní projekty podporující rozvoj občanské společnosti a demokratických 
hodnot. Spolupracuje zejména s partnery z východní Evropy v oblasti vzdělávání. 

▶ international projects promoting the civil society development and advocating for 
democratic values. It cooperates mainly with partners based in Eastern Europe in the 
fi eld of education.

ANALYZUJE / ANALYSES…

▶ mezinárodní dění se zvláštním zaměřením na českou zahraniční politiku. Vydává 
publikace, komentuje v médiích a pořádá různé typy akcí pro veřejnost.

▶ international aff airs with special focus on Czech foreign policy. It produces papers, 
comments for the media, and holds a number of public events.

O pořadateli
About Organizer
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TOP PARTNEŘI/TOP PARTNERS

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI/MEDIA PARTNERS

lidovky.cz
Zpravodajský server Lidových novin

Hlavní mediální partner
M i M di P t

Partner ChronicleHlavní mediální partner
M i M di P t

Hlavní partner Modelu OSN
Model UN Main Partner

Hlavní partner Modelu NATO
Model NATO Main Partner

Hlavní partner Modelu EU
Model EU Main Partner

Univerzitní partner
University Partner

Partner zahájení
Venue Partner

Partner jednání
Venue Partner

Generální partner Pražského studentského summitu
Prague Student Summit General Partner

PARTNEŘI MODELŮ/MODELS PARTNERS



ZA PODPORY/IN SUPPORT

DODAVATELÉ SLUŽEB/SERVICE PARTNERS

Jana Markvartová – Adéla Bahenská
Simultánní tlumočení

Simultanous interpreting
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