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“There is something special 
about the Czech nationality”

Marek Dvořák,
generální tajemník
PMUN

Pražský studentský summit

Interview with Bill Martin

V kůži delegáta

•

•

•

Je mou milou povinností Vám představit 
Pražský model OSN (PMUN) a 
jeho právě začínající XII. ročník. 

Již více jak deset let má několik stovek z 
Vás, studentů středních škol, příležitost 
vyzkoušet si diplomatická jednání na půdě 
modelové Organizace spojených národů.
Ač náš projekt nese název Pražský model 
OSN, není nejen „pražský“, což dokládají 
sami účastníci pocházející z různých koutů 
České republiky, ale také není „jen“ o Spo-
jených národech.
Na ty z Vás, kteří se rozhodnou pro účast 
v Modelu OSN a uspějí, čeká dobrodružná 
a někdy i trochu trnitá cesta směřující ke 
kvalitnímu zastupování některé z 192 
členských zemí OSN a také rozvoj Vás 
samotných.
Nabízíme Vám setkání se zajímavými 
českými i zahraničními osobnostmi. V 
Modelu se Vám naskytne prostor pro 
Vaši iniciativu, jednání a budete mít tak 
jedinečnou šanci předkládat svým kolegům 
řešení problémů, které do dnešního dne 
světové společenství nedokázalo vyřešit.
Budu se s některými z Vás těšit na viděnou 
na prvním přípravném setkání, stejně tak na 
setkáních dalších a především na slavnos-
tním Pražském studentském summitu, 
o kterém se dočtete na dalších stranách 
Chronicle.
Podobně jako Vás vítá reálná OSN na 
svých internetových stránkách, chtěl bych 
Vás i já jménem Sekretariátu přivítat: Víte-
jte ve světě Pražského modelu OSN. Je to 
Váš svět.

Chronicle brings you an interview 
with William F. Martin, former 
U.S. Deputy Secretary of Energy. 
He speaks about Prague Model UN 
and the Czech Republic’s role in 
the world. 
How did you come to know 
Prague Model United Nations?

Oh, I’ve learned about this through 
the Association for International 
Affairs and my friends that I’ve 
met here in the Czech Republic 
and they were very proud of the 
Model UN, and of the fact that so 
many young Czechs from all over 
the country takes part in it.  So last 
year, I was actually invited to come 
to a meeting and speak about my 
work, UN reform and of course my 
view of Prague Model UN.  Today 
more than ever, I think it is impor-
tant we have Model UNs like yours 
so young people can discuss the is-
sues with far reaching implications 
for the future. Let’s not forget it 
is their future and they will be re-
sponsible for shaping the world of 
tomorrow.
I recall the excitement in the 
university lecture hall and the 
wonderful interaction between 
you and the students. How did it 

feel addressing hundreds of Czech 
high school students at Prague 
Model United Nations?

I had very much a feeling of hope 
and optimism. I have been associ-
ated with the UN for several years 
including being a special negotia-
tor for Kofi Annan and also I act as
a trustee of one small university in 
Costa Rica which grants a UN de-
gree in peace studies. What encour-
aged me was to see a generation of 
Czechs, very bright Czechs. It was 
amazing to see these young people 
debating critical global problems. 
From my perspective they actually 
displayed a great deal of accuracy 
in describing situations like the Ira-
nian nuclear program and the chal-
lenges that the world community 
faces. So I think this is a message 
of hope and optimism as one sees 
the future global leaders tackle 
these problems.

Pokračování na straně 3
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Přípravná setkání
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V TOMTO ČÍSLE



IDEA PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU
Pražský model OSN každoročně 
završuje několikadenní slavnos-
tní konference. V právě začínajícím 
XII. ročníku však chystáme novinku: 
konference Modelu OSN bude 
probíhat v rámci Pražského student-
ského summitu.
Na tomto ojedinělém setkání 
mladých lidí ze všech koutů České 
republiky bude zasedat nejen 
Pražský model OSN, ale nově také 
dvě další významné mezinárodní or-
ganizace – NATO a Evropská unie. 
Pokud se tedy stanete delegáty Mod-
elu OSN a úspěšně zvládnete cestu 
programem až do jarní konference, 
můžete se stát součástí diplomatick-
ého jednání.
Jaké organizace tedy budou na 
summitu zasedat?

 - Pražský model OSN: projekt, o 
kterém se více dočtete v Chroniclu, 
jež právě držíte v ruce či čtete on-
line. Budete-li úspěšní a stanete-li se 
delegáty některého členského státu 
OSN, čeká na vás pět přípravných 

setkání s bohatým programem a 
konference. 
 - Model NATO: v České republice 
zcela nový projekt určený rovněž 
středoškolákům. Princip programu 
je podobný: simulace jednání jed-
noho z hlavních orgánů NATO 
– Severoatlantické rady. Na rozdíl 
od Modelu OSN probíhá zasedání 
Rady NATO v angličtině. Projekt 
odstartuje v říjnu 2006, kdy ve škole 
či na našich internetových stránkách 
www.amo.cz najdete podrobnější 
informace.
 - Model Evropské unie: program 
pouze pro vysokoškoláky, jednacím 
jazykem bude čeština.

Všechny tyto tři „modely“ se na jaře 
2007 setkají na Pražském student-
ském summitu. Do té doby budou 
přípravná setkání projektů probíhat 
převážně odděleně (např. Model 
OSN má přípravných setkání pět, 
NATO a EU dva až tři). Na summitu 
budou jednání probíhat na stejném 
místě a v případě potřeby mezi se-

bou mohou jednotlivé organizace 
a jejich členové komunikovat. Tím 
se otevírá prostor pro interaktivní 
řešení problémů a diskusi mezi 
středoškoláky a vysokoškoláky. 
Celkem bude na summitu na 450 
mladých lidí se zájmem o mez-
inárodní dění.
Důležitá pravidla:

Přihlašování do Pražského mod-
elu OSN a Modelu NATO probíhá 
odděleně. Není také možné být 
zároveň delegátem Modelu OSN a 
Modelu NATO. Můžete se účastnit 
vždy pouze jednoho z modelů, které 
se pak setkají na Pražském student-
ském summitu. V průběhu celého 
ročníku jste delegátem jednoho 
členského státu buď v Pražském 
modelu OSN, Modelu NATO, nebo 
Modelu Evropské unie.

Marek Dvořák,
generální tajemník

Hana Valentová,
zástupkyně generálního tajemníka
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Generálním partnerem Pražského 
modelu OSN je Nadace Educa
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New Project: NATO Model!
Looking for information on terrorism? Do you have 
ideas how to resolve conflicts that are not that far away
from Europe? Wonder what NATO does? Do you want 
to practice English and have fun? If your answer is yes 
in any of the cases, do not hesitate and apply for a new 
program designed for high school students like you!
NATO Model, a sister project of the Model UN, will 
simulate negotiations of the North Atlantic Council, a 
supreme body of NATO. You will become an ambassa-
dor of your favorite country to the most dynamic inter-
national organization in today’s world. You will think. 
You will argue with your mates. You will learn how to 
push your ideas. You will become familiar with some-
thing you never hear about at your school. You will do 
it in English.
How can you apply? Watch closely our website on Oc-
tober 1, 2006! At the first stage, all you will be asked
to do is to respond to a questionnaire that covers a wide 
range of security-related topics. Never heard anything 
about security? Do not give up! You can still answer 
these questions easily, just be enthusiastic! If you do 
fine, you will be invited to enter the second round of

the application process. All you need to do afterwards 
is to write what you really think on NATO! Your essay 
will be evaluated by a senior expert. If you are among 
the best applicants (maximum 40), you will be assigned 
a delegation of a NATO Member country or of a NATO 
Partner. It is easier than you think!
Three workshops will introduce you to NATO and pre-
pare you for the closing conference. Each workshop will 
be dedicated to specific issue on NATO agenda. Apart
from that, you will speak to and hear from renowned 
specialists and experts in the field of international se-
curity. In Spring 2007, the final NATO conference will
be the chance for you to show your diplomatic talent! 
You will face many challenges that accompany every 
high-level negotiation. You will test your decision-mak-
ing skills; you will become Mr. or Ms. NATO! Join us 
on October 1!
The NATO Model, organized by the Association for International Af-
fairs (AMO), builds on the organization’s eleven-year experience in 
educational programs, including the Prague Model United Nations. 
Please contact the chief coordinator of the project, Jan Havránek at 
jan.havranek@amo.cz, for further information, or follow our website 
www.amo.cz.

I know you and your wife are true 
friends of PMUN. Last year you 
supported our Model financially.
Please tell me, will you continue to 
finance Prague Model?

Absolutely! But let me say why I 
think this model UN is special. First 
of all, I’ve seen when I’ve looked on 
the faces of four hundreds students 
in the audience, I saw many poten-
tial future global negotiators and I 
truly mean that. There is something 
special about the Czech nationality 
in the world today. It’s a nationality 
that is widely respected and frankly 
speaking not very controversial like 
some of the larger nations of the 
world such as China, United States, 
Russia or Japan. Czech personality 
can lead a very interesting negotia-
tion internationally. In part because 
of the respect of Czech people and 
I think this is one way that smaller 
nations like the Czech Republic can 
play a major role on the world stage. 

It’s through the Model of UN that 
future leaders of the world stage will 
emerge.
Would you like to say something to 
the Czech students who will take 
part in this year’s PMUN?

No matter what, an international 
perspective is absolutely essential in 
the world today because of the inte-
grated nature of the world economic 
systems, energy systems, and politi-
cal systems. I think Czechs play an 
important role not only within their 
own country but also in the EU and 
NATO, and you can be glad about 
your membership. The Czech Re-
public and the other central Euro-
pean countries are already changing 
the nature of the EU and I might say 
in a very positive way.
Frankly speaking, I think the partici-
pation in the Model UN gives you 
very important life skills for the fu-
ture even if you are not going to be 
a diplomat.

MARTIN, 
WILLIAM F. 
– U.S.A.

FORMER U.S. 
DEPUTY SECRETARY OF 
ENERGY

Former U.S. Deputy Secretary of 
Energy William F. Martin has 
served in the United States govern-

ment as Deputy Secretary of Energy and 
as Executive Secretary of the National 
Security Council.  From l983 to l985 he 
was Special Assistant to Ronald Reagan, 
responsible for planning and attending 
the President’s international head of state 
meetings. In 1992, he was Executive Di-
rector of the Republican Platform Com-
mittee and served as a senior advisor to 
the Bush-Cheney 2000 Presidential cam-
paign. Today, he serves as a senior advi-
sor to the Secretary of Energy and Deputy 
Secretary of Defense and is Chairman of 
the consulting firm Washington Policy
and Analysis.

Anna Kacerovská,
šéfredaktorka časopisu Chronicle

Pokračování ze strany 1
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Jak se přihlásit?

V letošním, XII. ročníku, připravilo 
vedení Modelu novinku. Na rozdíl 
od minulých let nebudou zasílány 

přihlášky poštou, ale (výhradně) elektron-
icky. Na www.amo.cz vznikne odkaz, pomocí 
kterého se dostanete do zvláštního intrane-
tového prostředí, kde můžete přihlášku vyplnit 
on-line.
Přihlašovat se můžete od 4. 9. 2006, nejpozději 
však do 30. 9. 2006, po tomto datu již nebude 
možné se přihlásit. V měsíci říjnu proběhne 
hodnocení přihlášek a následně budeme 
jednotlivé delegace informovat o jménech 
přidělených států.
Přihláška kromě standardních základních in-
formací obsahuje dvě novinky:
 1. Místo tradičních tří vybraných států je 
možné vybrat si státy pouze dva a na třetím 
místě zájemci stručně charakterizují region 
či oblast, ve které by se měl požadovaný stát 
nacházet.
 2. Místo testu, který se objevoval v minulých 
ročnících, je součástí přihlášky tzv. motivační 
text, ve kterém zájemci o účast na Modelu 
charakterizují z pozice státu, který uvedli na 
prvním místě, jeho zahraničněpolitickou ori-
entaci. Motivační část budou hodnotit analyti-
ci Výzkumného centra AMO.
Hodnocení proběhne v říjnu 2006. Přihlášky 
se budou posuzovat jednak dle správnosti 
vyplnění přihlášky a celkové úpravy a dále 
podle již zmíněného motivačního textu. Při 
více zájemcích o jeden stát bude rozhodovat 
zejména kvalita motivačního textu, případně 
hodnocení delegátů z minulých ročníků. 
Nováčci se však nemusí bát, protože hodno-
cení delegátů z minulých ročníků je pouze 
pomocným kritériem, nikoli však kritériem 
rozhodujícím.
Delegátský poplatek činí 400 Kč za jednoho 
účastníka pro celý ročník. Poplatek tvoří jen 
malou část reálných nákladů spojených s 
účastí jednoho studenta. Celý projekt je možné 
realizovat díky finanční podpoře partnerů a
sponzorů. Mezi náklady, které každoročně 
dosahují několika set tisíc korun, se počítá 
mimo jiné kopírování materiálů, pronájem 
prostor na konferenci, případně stravování na 
konferenci atd. Členové Sekretariátu Modelu 
OSN vykonávají svoji práci bez nároku na 
honorář.
Vstup do prostředí e-přihlášky, návod k 
přihlášení a vzorovou přihlášku naleznete po 1. 
9. 2006 na www.amo.cz v sekci Model OSN. 
Dotazy a připomínky piště na pmun@amo.cz.

Daniela Zrucká,
koordinátorka komunikace s účastníky

Milé budoucí delegátky a delegáti,
ráda bych vám představila jednu z nejdůležitějších organizačních 
částí Pražského modelu OSN – registraci delegátů. Jejím úkolem je 

zpracovávat vaše údaje nutné pro chod Modelu. Ať už se jedná o zastoupení 
delegátů ve výborech či počty delegátů z jednotlivých krajů. Podle těchto 
údajů se zařizují například místnosti, ve kterých se bude jednat, či se podle 
nich harmonizují data konání jednotlivých workshopů dle školních prázdnin 
jednotlivých měst či regionů. A tak bych mohla pokračovat ve výčtu činností, 
které se z registrace odvíjejí, dále, ale přejděme k praktické části. 
Již v minulém ročníku probíhala registrace pomocí internetu a ani letos tomu 
nebude jinak. Ti, kteří se již Modelu OSN zúčastnili, si tedy mohou odd-
echnout, neboť je nečeká nic nového. Nováčci se však také nemusí ničeho 
obávat, vše jim bude podrobně vysvětleno. Po přidělení delegace vám bude 
zaslán informační e-mail, ve kterém bude název země, heslo a adresa inter-
netové stránky, kde se pomocí těchto údajů zaregistrujete. Součástí budou i 
podrobné instrukce co, jak a kde vyplnit. A pak již nezbývá než se těšit na 
vaši účast.

Alena Kárová,
koordinátorka registrace

PŘÍPRAVNÁ SETKÁNÍ

Stanete-li se delegáty, bude 
před vámi pět přípravných 
setkání s atraktivním pro-

gramem, a v závěru také vrchol-
né konferenční jednání za účasti 
velvyslanců, politiků a médií. 
Přípravným setkáním říkáme 
„modelovým jazykem“ work-
shopy. Konají se vždy v sobotu na 
Vysoké škole ekonomické v Praze 
na náměstí Winstona Churchilla. 
Program startuje zpravidla kolem 
9. hodiny společným zasedáním 
všech studentů. Na workshopech 
se můžete setkat i s význam-
nými osobnostmi – v minulosti 
jimi byli například válečná zpra-
vodajka Petra Procházková či 
bývalý evropský komisař Pavel 
Telička. Součástí programu jsou 
také různé speciální přednášky a 
vystoupení delegátů na aktuální 
témata. Druhá část workshopů 
tradičně patří jednáním v jed-

notlivých výborech. Přípravná 
setkání končí obvykle kolem 15. 
hodiny. 
Na workshopech si vyzkoušíte 
vše, co budete potřebovat na kon-
ferenci, aby se z vás stali kval-
itní diplomaté. Přesný program 
workshopů zveřejníme vždy na 
našich webových stránkách.
Kalendář přípravných setkání 
pro Pražský model OSN

Úvodní workshop: 11. listopad
Druhý workshop: 9. prosinec

Termíny dalších tří přípravných 
setkání budou uvedeny na we-
bových stránkách www.amo.cz.
Termíny přípravných setkání pro 
Model NATO a Model Evropské 
unie budou k dispozici v průběhu 
podzimu na www.amo.cz.

Hana Valentová,
zástupkyně generálního tajemníka
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Jaké je to být delegátem?

Nejdříve je nutné se rozhodnout, zda delegátem 
být či ne. Ze své pozice vám to můžu vřele 
doporučit. Naučíte se celé řadě věcí, poznáte 

spoustu nových lidí, získáte přátele na celý život a v 
neposlední řadě vás to bude bavit.
Samozřejmě delegátství není jen o tom všem pozitivním, 
zároveň je to i dřina. 
Smiřte se s tím, že budete muset pět sobot věnovat 
přípravným setkáním. Budete, při své dobré vůli, 
psát stanoviska, shánět informace, budete překonávat 
překážky, budete s tím, možná, chtít skončit, stejně tak, 
jako jsem chtěla kdysi já, ale většina z vás zůstane a 
nebude litovat.
Neděste se toho, že vám os-
tatní budou připadat chytřejší, 
zkušenější nebo obratnější 
debatéři než jste vy. I oni se 
vše museli naučit. Někteří 
právě v našem vzdělávacím 
projektu, někteří jinde. Ale i 
vám to půjde a jsem si jistá, že 
mnohem dříve, než byste sami 
čekali. 
Věřte mi, že ani nošení ob-
leku není takovým utrpením. 
Jednou za rok odložíte pohodlné kalhoty a vytahané 
mikiny. Drahé tenisky zaměníte za velice nepohodl-
nou společenskou obuv a ještě dlouhou dobu budete s 
úsměvem vzpomínat na nohy zničené od bot.
Časem se můžete vypracovat. 
Můžete se stát jedním z těch neza-
pomenutelných delegátů, jejichž sna-
ha a práce je vidět, a která může být 
oceněna. Třeba tím, že vás oslovíme 
a přibereme do Sekretariátu.
Ale na to, co obnáší delegátství ex-
istuje celá řada dalších názorů. Čtěte 
dál.
Diplomatem se člověk možná musí 
narodit, ale v Modelu se delegátem 
může stát každý, kdo má zájem 
a splní kritéria nutná pro přijetí. 
Snad se tak děje v momentě, kdy 
pochopíte, že témata vás zajímají a 
poprvé ochutnáte tu sladkou příchuť 
vítězství sami nad sebou, když se 
odhodláte přihlásit se o slovo před 
plným sálem.
Co obnáší delegátství? Záludná 
to otázka i pro člověka, který již svá delegátská léta 

odsloužil a dnes se pyšní tím, že mohl vstoupit do kole-
ktivu lidí pohybujících se v útrobách Pražského modelu 
OSN.
Být delegátem je prací titěrnou, vyžaduje trpělivost najít 
správné informace k problému tak, aby vaše argumenty 
byly neprůstřelné i pro velmi dotěrné kolegy. Obnáší 
neustálé doléhání na ambasádu, aby si představitelé vám 
přidělené země na vás udělali čas nebo vám alespoň po-
slali nějaké materiály. Ale je to práce neuvěřitelně krea-
tivní a tvořivá, neboť nestačí pouze informace vyhledat, 
mnohdy je daleko těžší je použít, zasadit do kontextu.
Delegát by se měl připravovat na každý workshop, což 
jistě zabere spoustu času, nemluvě o závěrečné konfer-

enci, na které celý den jednáte, 
připravujete rezoluce či disku-
tujete v kuloárech. 
Co je ale na jakékoli, ať již 
simulované či reálné, diplo-
macii nejdůležitější, je týmová 
spolupráce. Aby delegace 
mohla být úspěšná v jednání, 
musí být dobře sehraným 
týmem lidí, kteří si důvěřují a 
vzájemně se podporují. Díky 
spolupracující delegaci bude o 

to lepší delegát sám. Největší tíha zodpovědnosti leží 
na vedoucím delegace, tedy na velvyslanci, který má za 
úkol vést, radit a kontrolovat, zda je vše, jak má být. Zda 
jsou napsaná a poslaná stanoviska, vysvětlit to, co je ne-

jasné, či poradit, jak se s problémem 
vypořádat.
Delegátství však nejen něco obnáší, 
ale také přináší. Pokud mohu mluvit 
za sebe, tak je to jistě větší sebejis-
tota při vystupování před publikem, 
zlepšení rétorických dovedností, 
schopnost najít si informace či se 
orientovat v dnešní světové po-
litice. V neposlední řadě také získáte 
mnoho nových kamarádů z různých 
koutů naší země. Pokud vaše kroky 
dále směřují na vysokou školu se 
zaměřením na mezinárodní politiku, 
u přijímacích zkoušek velmi oceníte 
znalosti nabyté nejen na worksho-
pech, ale i na různých přednáškách, 
které Asociace pro mezinárodní 
otázky pořádá.
Stanete se delegátem?

Jana Drlíková a Michaela Baginová
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RADA BEZPEČNOSTI
Chartou OSN je Radě bezpečnosti 
svěřena odpovědnost za udržování 
mezinárodního míru a bezpečnosti. 
Jako jediná má výkonnou moc 
a může na narušitele míru uvalit 
sankce, v krajním případě i použít vo-
jenskou sílu. Tento výbor je zvláštní 
v tom, že se skládá pouze z patnácti 
členů OSN, z toho pěti stálých a 
deseti volených s ohledem na re-
gionální vyváženost. Složení Rady 
bezpečnosti pro XII. ročník Modelu 
OSN je následující: Čína, Francie, 
Ruská federace, Velká Británie a 

USA jako stálí členové a dále Ar-
gentina, Dánsko, Ghana, Japonsko, 
Katar, Kongo (Brazzaville), Peru, 
Řecko, Slovensko a Tanzanie.  
Jeden z pěti workshopů bude 
zaměřen na krizové oblasti světa 
a má tak delegátům poskytnout 
přehled o celkové bezpečnostní sit-
uaci ve světě. Další se budou věnovat 
bodům předběžné agendy.
1. Proliferace jaderných zbraní: 
S přihlédnutím k aktuálnímu dění 
je pravděpodobné, že se Rada 

bezpečnosti bude zabývat případy 
Íránu a KLDR.
2. Náhorní Karabach
3. Súdán/Dárfúr
Rada bezpečnosti je svou téma-
tikou určena delegátům se zájmem 
o současné konflikty a celkovou
situaci ve světě. Delegát Rady 
bezpečnosti se naučí rychle reago-
vat, kriticky myslet a zlepší si své 
rétorické schopnosti

Martina Klicnarová, 
místopředsedkyně Rady bezpečnosti

I. VÝBOR VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
I. výbor Valného shromáždění 
řeší otázky mezinárodní 
bezpečnosti a odzbrojení ve 
světě: od problematiky ručních a 
lehkých zbraní přes bezpečnost 
mezinárodní přepravy až po 

otázky držení a šíření zbraní hromadného ničení.
Práce v simulovaném I. výboru rozšíří delegátovy zna-
losti týkající se mezinárodní bezpečnostní politiky a 
role OSN při prevenci a řešení konfliktů.
V letošním roce se hodláme věnovat následujícím té-
matickým okruhům:
 - Jaderná problematika: Současné mezinárodní sm-
louvy, nosiče jaderných zbraní, bezjaderné zóny, otázka 

nešíření jaderných zbraní versus jaderné odzbrojení 
atd.
 1. Nové vojenské technologie (zbraňové systémy): 
Zbraně genetické, psychotronické, otázka zákazu zbro-
jení ve vesmírném prostoru
  2.    Konvenční odzbrojení: Problematika protipěchotních 
min, Registru konvenčních zbraní OSN a Úmluvy o 
zákazu některých konvenčních zbraní (CCW).
 3. OSN a ozbrojené konflikty: Otázka zřízení jednotek 
rychlé reakce OSN pro akce při ohrožení nebo porušení 
míru, prevence ozbrojených konfliktů a současné mise
OSN ve světě.

Jiří Bejček,
předseda I. výboru

II. VÝBOR VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ

Více než 60 % obyvatel Země musí 
přežívat s prostředky, které jsou 
rovny (anebo ještě nižší než) 2 USD/
den. Více než jedna šestina lidstva 
žije v extrémní chudobě, miliarda 
obyvatel nemá přístup k pitné vodě. 
II. výbor Valného shromáždění, vý-
bor hospodářský a finanční, je právě
takovým orgánem OSN, který řeší 
převážně otázky spojené s eko-
nomickým rozvojem, snižováním 
zadluženosti a překlenutím propast-
ného rozdílu mezi chudými zeměmi 
jihu a bohatými státy severu. Jeho 

náplní je tedy mj. přijímání rozhod-
nutí, které mají zásadní vliv na lid-
stvo.
Modelový hospodářský a finanční
výbor se zabývá stejnými otázkami 
jako jeho reálný vzor. Ve II. výboru 
najdou místo především ti delegá-
ti, kteří se aktivním či pasivním 
způsobem zajímají o budoucnost 
a rozvoj lidstva, o zlepšení životní 
úrovně těch nejchudších obyvatel a 
o ekonomiku v souvislostech vůbec. 
Věříme, že práce v hospodářském a 
finančním výboru přinese delegátům

především rozšíření obzorů a sezná-
mení se s aspekty mezinárodní 
ekonomiky.
V letošním ročníku se bude II. výbor 
zabývat těmito okruhy:
 1. Udržitelný rozvoj – využití ves-
míru a mořského dna
 2. Budoucnost jaderné energie
 3. Poválečná obnova Iráku
 4. Terorismus: a) hospodářské do-
pady teroristických činů, b) finan-
cování teroristických organizací.

Daniela Zrucká,
předsedkyně II. výboru

“Přestože si Organizaci spojených národů většina lidí spojuje s otázkami míru a bezpečnosti, věnuje OSN valnou většinu svých zdrojů na naplňování 
závazku “podpory zvyšování životní úrovně, řešení otázky nezaměstnanosti a vytváření podmínek ekonomického a sociálního rozvoje” zakotveného 
v Chartě OSN. … Hlavním principem veškeré činnosti OSN je přesvědčení, že nastolení trvalého mezinárodního míru a bezpečnosti je možné pouze 
za předpokladu, že se lidem celého světa dostane rovnoprávného ekonomického a sociálního zajištění.” (zkráceno)

www.osn.cz
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III. VÝBOR VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
III. výbor je jedním ze šesti hlavních výborů Valného 
shromáždění OSN. Funguje již od založení OSN samot-
né a projednává převážně otázky lidských práv a hu-
manitární pomoci. Řeší problémy celosvětového i re-
gionálního charakteru a zabývá se tématy, jakými jsou 
práva menšin, dostupnost vzdělávání, kulturní dědictví, 
drogová problematika a humanitární pomoc. Ve III. 
výboru Valného shromáždění jsou zastoupeny všechny 
členské státy OSN a hlas každého z nich má stejnou 
váhu.
V průběhu roku delegáti absolvují 5 workshopů, na 
kterých se seznámí s body agendy a kde poznají na 
vlastní kůži, co obnáší práce delegáta. Problematiku 
III. výboru představí zajímaví hosté z oboru, například 
v loňském roce v našem výboru o stavu lidských práv 
na Kubě přednášel profesor Vladimír Nálevka z Fakulty 

sociálních věd Univerzity Karlovy. 
Tento ročník se III. výbor bude zabývat následujícími 
body agendy:
 1. Stav lidských práv v KLDR 
 2. Reprodukční práva žen 
 3. Zneužívání dětí ve válečných konfliktech 
 4. Sociální integrace náboženských menšin 
 5. Dopad výroby a vývozu drog na společnost
Motto našeho výboru je „Neotáčejme se k problémům 
zády“, a proto doufáme, že delegáti, kteří přijdou do 
našeho výboru, nezůstanou lhostejní k problémům kul-
turního, humanitárního či sociálního charakteru.

Jana Drlíková,
místopředsedkyně III. výboru 

Světová zdravotnická organizace 
(WHO) je orgánem OSN orien-
tovaným na zdravotní problematiku. 
WHO spojuje sílu vládních struk-
tur i nevládních organizací tak, aby 
pomáhaly lidem po celém světě v 
řešení zdravotnických problémů 
a společně usilovaly o zlepšování 
kvality života. I když je Světová 
zdravotnická organizace vysoce 
odbornou součástí OSN, v našem 
výboru není pro úspěšného delegáta 
zvláštní medicínská odbornost nut-
ná.
Témata, kterými se budou studenti 
ve výboru WHO letošní ročník za-

bývat, vzejdou ze společné debaty 
delegátů a předsednictva. Zde je 
několik bodů, ze kterých si delegáti 

budou moci vybrat a pochopitelně 
také přidat vlastní návrhy:
 1. Antibiotiková politika 
 2. Euthanázie
 3. Nakládání se zdravotnickým od-
padem

 4. Porod a priori císařským řezem
 5. Užívání omamných a psychotrop-
ních látek v medicíně
 6. Ženská obřízka
Mezi body agendy začleníme během 
worskhopů i aktuální témata.
Delegáti se s úvody k bodům agen-
dy i s jinými zdravotnickými té-
maty seznámí formou prezentací. 
Připravujeme například miniser-
iál přednášek o první pomoci, při 
kterých se studenti setkají se zají-
mavými hosty z oboru medicíny.

Pavel Tesner,
předseda WHO

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE

KOMISE PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Komise pro udržitelný rozvoj byla zřízena na podnět 
Konference Spojených národů o životním prostředí a ro-
zvoji (UNCED) konané v Rio de Janeiro v roce 1992. 
Pro Komisi je důležitým dokumentem Agenda 21 - stra-
tegický plán přijatý na této konferenci, jak v globálním 
měřítku dosáhnout sladění hospodářského a civilizačního 
rozvoje na straně jedné a účinné ochrany přírodních 
zdrojů, životního prostředí a přírody na straně druhé. 
Reálná Komise je tvořena 53 zástupci vybraných států 
světa a pracuje v dvouletých pracovních obdobích.
Dle principu udržitelného rozvoje je udržitelná 
společnost taková, která uspokojuje potřeby přítomnosti, 
aniž by ohrozila uspokojení potřeb budoucích generací. 

Komise je tedy výborem, kde se střetávají problémy so-
ciální, kulturní, ekonomické a environmentální. Komise 
tedy je tím pravým místem pro ty, kteří vnímají svět a 
události v souvislostech.
Návrh agendy pro XII. ročník:

 1. Energie pro udržitelný rozvoj
 2. Změna klimatu 
 3. Migrace

Zuzana Rimešová,
předsedkyně CSD
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Diplomacie.info

Vážení a milí studenti a studentky, Asociace pro 
mezinárodní otázky (AMO), která je pořadatelem 
Pražského modelu OSN, je také zároveň provo-

zovatelem internetového portálu www.diplomacie.info. 
Na těchto stránkách naleznete spoustu užitečných infor-
mací z oblasti mezinárodních vztahů a politiky, analýzy, 
komentáře, pozvánky na diskuse či unikátní da-
tabázi dvou tisíc odkazů na informační zdroje o 
různých státech světa či instituce apod.
Součástí stránek www.diplomacie.info je také 
internetová prezentace Pražského modelu OSN, 
kde najdete:
 • obecné informace o projektu, program a 
organizační tým
 • aktuální informace – nyní například o přijímacím 
řízení
 • důležité dokumenty ke stažení – studie k vy-
braným tématům 
 • fotogalerii
 • diskusní fórum určené delegátům Modelu
 • archiv minulých ročníků

Webový tým stránky pravidelně aktualizuje a bude 
vám po celý ročník přinášet nejnovější informace. 
Jako novinku jsme připravili novou sekci nazvanou 
UN News, ve které se zhruba ve čtrnáctidenních in-

tervalech budou objevovat vybrané zprávy ze serveru  
www.un.org/news se stručným popisem v češtině.
Věříme, že webové stránky Pražského modelu OSN 
pomohou nejen účastníkům, tedy delegátům, ale také 
ostatním zájemcům o náš projekt v lepší orientaci a in-
formovanosti.

Za webový tým Pražského modelu OSN,

Daniela Zrucká,
koordinátorka komunikace s účastníky

Lucie Bednárová,
editorka webových stránek PMUN

Model Evropské unie
Model Evropské unie, ve kterém zasednou studenti 
vysokých škol, se stane součástí jarního Pražského 
studentského summitu. Se svý-
mi vysokoškolskými kolegy se 
účastníci PMUN budou moci setkat 
již dříve, neboť workshopy Rady 
budou probíhat paralelně se IV. a V. 
přípravným setkáním Modelu OSN.
V rámci našeho projektu je kladen 
velký důraz nejen na simulaci jed-
nání Rady ministrů a přípravu na ni, 
ale i na teoretickou část workshopů. 
Každý z nich bude sestávat ze dvou 
panelových diskusí s akademiky, 
politiky a diplomaty. 
Před Evropskou unií stojí v následu-
jících měsících mnoho výzev a 
problémů, jejichž řešení stojí za to 
simulovat. Zdaleka nebyly naplněny 
cíle zakládajících smluv, ještě neby-
lo dosaženo jednotného trhu služeb 

a rovněž jednotný trh s energiemi je zatím jen pouhou 
ideou. Toto jsou jen některá z témat, která se objeví na 

stole našich modelových ministrů 
zahraničí. Jisté je jedno – co se bude 
projednávat v Bruselu, bude se pro-
jednávat i v Praze.
Pevně věřím, že přítomnost studentů 
vysokých škol mezi delegáty na 
summitu, a workshopech bude pro 
účastníky PMUN obohacením. 
Doufám, že Model Rady EU bude 
lákavou nabídkou do budoucna pro 
ty z vás, kdo právě studujete poslední 
ročník střední školy, ale s Modelem 
OSN se ještě nechcete rozloučit. 
Věřím tedy, že se Rada EU promění 
v kolbiště pro matadory Pražského 
modelu OSN a nejen pro ně.

Ondřej Picka,
předseda Modelu EU
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Časopis Chronicle

Milé studentky a studenti, budoucí delegátky 
a delegáti,
noviny Chronicle, které právě držíte v rukou 

a jejichž řádky čtete, jsou nedílnou součástí Pražského 
modelu OSN stejně jako jeho simulované výbory. 
Chronicle provází delegáty na každém workshopu a na 
každém jednacím dni závěrečné konference - doslova 
tedy na každém delegátském kroku.
Stejně tak jako se vyvíjí koncepce samotného 
Pražského modelu OSN, ke kterému letos přibyl 
Model NATO a Model EU, vyvíjí se i Chronicle. 
Největší změnou oproti minulému ročníku je zařazení 
anglických článků vedle českých, které umožní nejen 
studentům účastnících se Modelu NATO pravidelný 
kontakt s cizím jazykem.
Redakce Chronicle, která noviny připravuje, je složena 
ze sedmi členů Sekretariátu. Těchto sedm členů 
aktivně přispívá svými články, glosami a rozhovory 
se zajímavými osobnostmi, fotografuje dění na Mod-
elu, bdí nad uzávěrkami textů, čile provádí korektury 
a sází tištěnou verzi Chronicle. 
Redakce však není jediná, která se svými články podílí 
na vzniku každého čísla. Odbornými články přispívají 
i ostatní členové Sekretariátu nebo analytici Asociace 
pro mezinárodní otázky.
Redakčním cílem je, aby se s námi o jejich názory 
na světové dění podělilo co nejvíce delegátů, ať již 
z pozice „civilní“ či z pozice zástupce určitého státu. 
Aby se co nejvíce delegátů stalo autory pojednání o 
některém mezinárodním či vnitropolitickém problému 
nebo lehké glosy ze života Modelu.
Chronicle je novinami Pražského modelu OSN 
a Pražského studentského summitu. Chronicle je 
novinami pro delegáty a již proto by se na jeho obsahu 
měli z části podílet delegáti sami. Těším se na spolu-
práci s vámi všemi, kteří se stanete delegáty v našem 
projektu a budete chtít do Chronicle svými články 
aktivně přispívat. 

Za redakci Chronicle
Anna Kacerovská, šéfredaktorka

Druhý ročník 
přípravných kurzů 

AMO
Asociace pro mezinárodní otázky pořádá druhý ročník 
přípravných kurzů pro uchazeče o studium politolo-
gie, mezinárodních vztahů a mezinárodních teritoriál-
ních studií na Filozofické Fakultě a na Fakultě Sociál-
ních věd Univerzity Karlovy. Jejich cílem je příprava 
středoškolských studentů pro přijímací řízení na tyto 
obory. Školiteli budou jak analytici AMO, tak i peda-
gogové působící na těchto vysokých školách.
Podoba kurzů a další konkrétní informace budou 
zveřejněny na www.amo.cz. V případě zájmu o 
dlouhodobé či intensivní kurzy nás můžete kontakto-
vat na e-mailové adrese pripravne.kurzy@amo.cz.

Perlička
„Jihočínské moře je čínské, protože to má v názvu.“ 
„Ale Indický oceán také nepatří Indii.“

delegát Číny a delegát Vietnamu v 

Radě bezpečnosti
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Asociace pro mezinárodní otázky
Organizátorem Pražského modelu 
Spojených národů je Asociace pro 
mezinárodní otázky (AMO). Kdy 
a jak Asociace vznikla, jak se vy-
víjela, co je cílem její činnosti a kdo 
garantuje kvalitu programu Modelu 
OSN?
Počátek činnosti Asociace pro mez-
inárodní otázky je spojen právě se 
zahájením projektu Pražského mod-
elu Spojených národů v roce 1995, 
kdy se sešla skupina vysokoškoláků, 
aby simulovala jednání Rady 
bezpečnosti OSN. 
Následujícího roku se 
pak konal první ročník 
Pražského mod-
elu OSN tak, jak jej 
známe dnes, jako pro-
jekt pro středoškolské 
studenty. To však 
ještě pod hlavičkou 
ČARMS (České asociace pro rozvoj 
mezinárodní spolupráce), která se v 
roce 1999 přejmenovala na Asociaci 
pro mezinárodní otázky (AMO). 
Postupem času AMO rozšířila 
své aktivity na veřejné diskuse a 
další projekty. V roce 2003 Aso-
ciace založila Výzkumné centrum 
sdružující analytiky AMO, kteří 
pravidelně publikují články na ak-
tuální témata a které můžete slýchat 
v rozhlase nebo vidět v televizi. Od 

roku 2004 Asociace pořádá rovněž 
výroční konferenci vždy na aktuální 
mezinárodněpolitické téma za účasti 
předních českých i zahraničních 
odborníků na danou problematiku.
Petr Mareš, bývalý místopředseda 
vlády České republiky, k činnosti 
AMO uvádí: „Práci Asociace pro 
mezinárodní otázky a její úspěšný 
rozvoj mám možnost sledovat již 
několik let, znám spektrum jejích 
aktivit a považuji je za mimořádně 
prospěšné.“ K tomu doc. PhDr. Jiří 

Vykoukal, CSc., ředitel Institutu 
mezinárodních studií Fakulty so-
ciálních věd Univerzity Karlovy, 
dodává: „Diskuse, kulaté stoly i 
další akce a projekty AMO jsou 
vždy velice dobře zorganizovány 
a vyznačují se vysokou odbornou 
úrovní.“
Co je tedy cílem činnosti Aso-
ciace? Z výše uvedeného je zřejmé, 
že cílem činnosti Asociace je 
vzdělávání a výzkum v oblasti mez-

inárodních vztahů a české i evropské 
zahraniční a bezpečnostní politiky. 
Pomocí řady projektů působíme na 
široké spektrum české společnosti. 
Dlouhodobě podporujeme zájem 
občanů České republiky o mez-
inárodní dění a poskytujeme jim 
informace nezbytné pro utváření 
vlastního názoru na současné mez-
inárodní problémy.
Díky dlouhodobé spolupráci Aso-
ciace s organizacemi jako je Člověk 
v tísni, Nadace Forum 2000, s pra-

covníky předních 
českých univerzit, 
se současnými či 
bývalými pracov-
níky Ministerstva 
zahraničních věcí i 
dalších orgánů stát-
ní správy můžeme 
účastníkům Mod-

elu OSN garantovat kvalitu posky-
tovaných informací jak na teoretické 
úrovni, tak i informací z praktického 
života, kterých se jim v běžné výuce 
nemůže dostat. Jako bývalý účastník 
Modelu OSN navíc mohu z vlastní 
zkušenosti potvrdit, že z dovednos-
tí a znalostí získaných na Modelu 
čerpám dodnes.

Václav Duda,
místopředseda AMO
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