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Pražský studentský summit,
který svou dosavadní podobu
získal před třemi lety, nava-

zuje na dlouholetou tradici Praž-
ského modelu OSN. Během let se
však mnohé změnilo – Summit je
dnes především přístupnější mno-
hem většímu okruhu mladých lidí,
a to i díky tomu, že v jeho rámci fun-
guje kromě Modelu OSN také Model
NATO a Model Evropské unie. Kaž-
dý přináší něco trochu jiného – OSN
týmovou práci a možnost zaměření
se na různé oblasti (od lidských práv

a sociálních otázek přes bezpečnost
až po ekonomické záležitosti), NATO
příležitost diskutovat o bezpečnost-
ních otázkách, a to navíc v anglic-
kém jazyce. Model Evropské unie
určený posluchačům vysokých škol
pak nahlédnout do procedur a jed-
nání organizace, která nás v součas-
nosti velmi blízce ovlivňuje.

Projekt, který rychle rostl, se tak
stával stále atraktivnějším nejen pro
samotné účastníky, ale i pro známé
osobnosti ze soukromé sféry, aka-
demických kruhů, politiky či diplo-

matických služeb, které o něj jevily
a i dnes jeví stále větší zájem. V mi-
nulých letech se Pražský studentský
summit mohl chlubit například zá-
štitou bývalé ministryně zahraničí

Spojených států Madeleine Albright
či tehdejšího ministra zahraničních
věcí ČR Karla Schwarzenberga;
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„Dnes už vám účast na tomto projektu pomůže
i při žádosti o zahraniční studijní pobyty,“
říká o Pražském studentském summitu Radek Špicar

JOIN OUR TEAM AND EX-
PERIENCETHE PRAGUE STU-
DENT SUMMIT IN ENGLISH
Model NATO is similar to Mo-
del UN in many ways – you and
your high school colleagues re-
present a country, debate and ne-
gotiate and try to achieve an
agreement on pressing issues
that currently occupy the minds
of the World’s top politicians
and diplomats. However, there
are also several important featu-
res that are different.

WORKING AS A TEAM
First of all, Model NATO is not
divided in a number of commit-
tees – it is one single body.

Continued on page 8

David Petrbok
generální tajemník Modelu OSN

Model OSN, který tvoří
největší pilíř Pražského
studentského summitu, se

zároveň může pochlubit nejdelší
tradicí. Podoba, kterou vidíme nyní,
je totiž modifikací projektu, který
zakořenil už před patnácti lety.

Model OSN dává účastníkům
možnost si na vlastní kůži vyzkou-
šet práci diplomata v nejuniverzál-
nější mezinárodní organizaci, do
hloubky poznat mechanismy jejího
fungování, osvojit si taktiky vyjed-
návání a zejména v dnešní době vel-
mi potřebnou schopnost hledání kom-

promisu. To vše na pozadí řešení
aktuálních globálních problémů,
které ovlivňují současné dění na po-
li mezinárodních vztahů.

JAK SE ZMĚNIL?
V loňském ročníku jsme byli svěd-

ky reformy Modelu OSN, jejímž cí-
lem bylo maximálně se přiblížit reál-
né podobě simulované organizace.

Reforma přinesla zcela novou struk-
turu, nové orgány a hlavně nové mož-
nosti pro účastníky projektu.

Valné shromáždění (GA) nabídlo
delegátům možnost jednat v malých
regionálních skupinách, ve kterých

Pokračování na straně 4

Model OSN – již popatnácté!We want you for
Model NATO!
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Jak se zúčastnit
Modelu OSN?

We want you for
Model NATO!
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Základní stavební jednotkou Modelu OSN je celá delegace,
která zastupuje přidělený stát.
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Před patnácti lety několik mladých nadšenců poprvé
zasedlo ke stolu, aby simulovalo Radu bezpečnosti OSN.
Dnes je Pražský studentský summit (PSS) již uznávaným
vzdělávacím projektem.



Čtěte

What Model NATO gave
me

„The two years with Model
NATO certainly gave me a lot,“
says Nicole, former participant
of Model NATO.

Read more on page 9

Nejen Vondra, ale
i studenti z ČR „sladí“
Evropu

Součástí Summitu je i Model
Evropské unie, v jehož rámci
vysokoškolští studenti simulují
činnost Rady EU. Proč je mezi
nimi tak populární?

Více na straně 9
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1/ Jak se díváš na možnost vstupu
Turecka do EU?
2/ Jak vnímáš zahraničně-politic-
ká témata ve volbách do Poslanec-
ké sněmovny PČR? Měla by hrát
větší roli v probíhající předvoleb-
ní kampani?

KATEŘINA PLESKOTOVÁ
Model NATO

1/ I přesto, že jsem Turecko zastu-
povala a mám k této zemi opravdu
vřelý vztah, věřím, že EU by měla
s přijímáním nových států brzdit,
i z důvodů finanční krize. Turci se
jistě snaží, ale jak i oni sami uzná-
vají, kulturní i sociální rozdíly jsou
obrovské.
2/ Volby v ČR bohužel nikdy nejsou
o politice a už vůbec ne o zahranič-
ní. Vyhraje ten, kdo na billboardy
vylepí politováníhodnější babičku.

TOMÁŠ JUNGWIRTH
Model Evropské unie

1/ Osobně členství Turecka v EU
podporuji, ačkoli je zřejmé, že se tak
nestane ze dne na den. Jsem přesvěd-
čen, že opak by dlouhodobě vedl ke
konci sekulárního a umírněného Tu-
recka a naopak znamenal výrazné
posílení islámského fundamentalis-
mu v této zemi. To si Evropa prostě
nemůže dovolit.
2/ Zahraničně-politická témata
v kampaních do Poslanecké sněmov-
ny nejsou již tradičně téměř vůbec
akcentována. Voliči na ně dostateč-
ně neslyší, a tak strany nemají dů-
vod svou strategii měnit. Je to možná
tristní, ale je to fakt.

MARTINA KNAPOVÁ

Rada bezpečnosti Modelu OSN

1/ Vstup Turecka do Evropské unie
je významný krok, který v případě
dodržení určitých kritérií, myslím
tím vyřešení jak vnitropolitických,
např. Kurdové, tak zahraničně-poli-
tických záležitostí, jako třeba sever-
ní část Kypru, může přinést mnohá
pozitiva. Například rozvoj obchodu
či vliv Evropské unie na kaspickou
oblast.
2/ Musím se přiznat, že volební kam-
paň až tak nesleduji. Přesto si mys-
lím, že by jí zahraničně-politická
témata určitě prospěla. Navrhovala
bych zdůraznit témata týkající se
Evropské unie, která se přece jenom
občanů dotýkají, popřípadě jiná té-
mata na stejné úrovni. Probíhající
kampaň je nedokonalá spíš v jiných
směrech.

MARTIN DUNAJ
Valné shromáždění Modelu OSN

1/ Kriticky. Turecko je zhola mus-
limský – ačkoliv sekularizovaný –
stát, sousedící mimo jiné s Íránem,
Irákem a Sýrií a zápolící s vůlí kurd-
ské menšiny. Má už přes 25 let za-
běhlé reformy podporující tržní
hospodářství, příliv přímých zahra-
ničních investic a roli soukromého
sektoru. Jeho přijetí do EU je potře-
bou nereflektující ani obliga EU na-
pomáhat šířit hospodářský rozvoj
zemí, ani schopnosti a kvality v ob-
lasti bezpečnosti, natož obtíže při
vytváření politického konsenzu uv-
nitř EU.
2/ To by se politické strany musely
ve svém volnu ještě zabývat tím, ja-
ká je jejich vně-politická orientace,
a z pracovního rybníku českých po-
litiků by se stal stojatý brčál. Nicmé-
ně jistě nejen já bych rybník brčálník
uvítal, ať již pro sebe samotného, tak
pro občany, kteří by skrz možnou ne-
shodu se stranou ohledně jejího za-
hraničního spektra mohli následně
opět brčálem zamíchat. Já dávám před-
nost informovanosti před čistou hla-
dinou.

“
Úhel pohledu

Vážení čtenáři,

právě držíte v rukou nulté vydání
Chronicle, novin Pražského student-
ského summitu. Ty vám již po patnác-
té budou přinášet zprávy o aktuálním
dění nejen uvnitř projektu, ale i ve
světě. Někteří z vás se už Summitu
jistě jakkoli zúčastnili. Vy ostatní jste
neměli ještě příležitost se s námi se-
tkat. Proč i vy byste tedy měli věno-
vat chvilku následujícím stránkám?

Pražský studentský summit se po
dobu své existence nepochybně za-
řadil mezi nejúspěšnější vzdělávací
projekty v České republice. Může se
však také sebevědomě srovnávat
s podobně prestižními akcemi, které
se konají po celém světě. Jeho uni-
kátnost spočívá v široké paletě ak-

tivit, které studentům přinášejí ne-
bývalý prostor pro seberealizaci.

Pokud jste aktivním studentem,
který se zajímá o to, co se kolem něj
děje, otočte prosím na další stránku.
Zjistíte tak, jak se zapojit do stabilní-
ho projektu, ve kterém jde o vzdělání
a rozvoj osobnosti zábavnou formou,
řadu kontaktů a ještě o mnohem více.
Jste-li učitelem, který by rád studen-
tům nabídl něco víc než jen vzdělá-
vání dle školních osnov, i pro vás
jsme připravili toto číslo.

Přejeme příjemné čtení a budeme
se těšit na viděnou.
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editorial

Jan Pýcha
hlavní koordinátor PSS
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patronem Summitu se stal mimo jiné
ředitel evropské sekce firmy Micro-
soft Jan Mühlfeit, bývalý poradce
amerického prezidenta Ronalda Rea-
gana William F. Martin nebo gene-
rální tajemník Severoatlantické ali-
ance mezi lety 1999 a 2004 Lord
George Robertson.

NÁPAD, KTERÝ NEZAPADL
Z vedlejší aktivity několika za-

svěcených lidí se postupem času stal
zásadní vzdělávací program v oblas-
ti mezinárodních vztahů a diploma-
cie, který je zejména díky přípravné
části v Evropě naprosto unikátním.
Právě v rámci pěti přípravných se-
tkání, tzv. workshopů, dává Pražský
studentský summit svým účastníkům
výjimečnou příležitost diskutovat se
zajímavými hosty o ak-
tuálních tématech. Pří-
pravná setkání býva-
jí rozdělena na dvě
části – první, dopo-
lední, je všem spo-

lečná a nabízí právě debaty s hosty,
druhá část je již plně věnována simu-
lovaným jednáním v rámci jednot-
livých Modelů. Ročník poté vrcholí
závěrečnou konferencí, během níž
studenti zažijí čtyři dny vyčerpáva-
jících jednaní o mezinárodních prob-
lémech, která jim mají svou atmos-
férou přiblížit diplomatická setkání
konaná na nejvyšší úrovni.

DEBATOVAT S AMERICKÝM
VELVYSLANCEM

Přípravná část loňského ročníku
přinesla panelové diskuze, které byly
zacíleny na téma volby nového ame-
rického prezidenta či na otázku svě-
tové hospodářské krize; diploma-
tické semináře, kterých se účastnila
například ředitelka Diplomatického
protokolu Ministerstva zahraničních
věcí (MZV) ČR Marie Chatardo-

vá nebo ředitelka Diplomatické
akademie MZV ČR Irena
Krasnická, ale i spoustu
dalších zajímavých hostů.

Pozvání k debatě přijali ny-
nější předseda KDU-ČSL

a bývalý ministr zahraničních
věcí ČR Cyril Svoboda, Ri-
chard W. Graber, dnes již bý-

valý velvyslanec Spoje-
ných států v ČR, americ-
ký novinář žijící v Praze
Erik Best, velvyslanec
ČR při NATO Štefan
Füle a mnoho dalších.

Jeden

z hostů Summitu, ředitel vnějších
vztahů společnosti Škoda Auto Ra-
dek Špicar, se s projektem setkal už
před několika lety z pozice odborné-
ho poradce. „Bylo to v hotelu Praha
a tenkrát to v porovnání s dneškem
bylo provázené velkým nadšením,
ale menší organizací a profesionali-
tou. Zatímco nadšení přetrvalo do-
dnes, míra profesionality se zvedla
několikanásobně,“ řekl. „Dnes už
vám účast na tomto projektu pomůže
i při žádosti o zahraniční studijní
pobyty, povědomí o jeho konání už
tedy na akademické půdě hranice
České republiky přesáhlo,“ dodal.

SPOUSTA DALŠÍCH ZÁŽITKŮ
Mimo zajímavých diskuzí se stu-

denti mohou účastnit dalších dopro-
vodných akcí, které pro ně příprav-
ný tým PSS pravidelně chystá; ať už
to jsou tematicky zaměřené před-
nášky, recepce nebo exkurze do
skutečných sídel mezinárodních or-
ganizací. V loňském roce to byl na-
příklad Lidsko-právní biograf, který
dal za pomoci filmového plátna di-
vákům možnost spojit si neosobní
data a čísla, o kterých delegáti na
Summitu často mluví, s osudy kon-
krétních lidí. Díky velkému úspě-
chu se další promítání plánuje i letos.
Nemenší zájem byl o debatní klub,
jehož úkolem bylo rozvíjení kritic-
kého myšlení, schopnosti logicky
argumentovat a přesvědčivě vystu-
povat před publikem. Kromě těchto

pravidelných aktivit se účastníci Praž-
ského studentského summitu podí-
vali například do centra OSN ve Víd-
ni, jaderné elektrárny Temelín nebo
na Gripeny umístěné na letecké zá-
kladně v Čáslavi.

PROČ SI TEDY SUMMIT
NENECHAT UJÍT?

Účast na PSS tak rozhodně není
ztracený čas. Ti, kteří mají oči ote-
vřené a o světě kolem sebe se chtějí
dozvědět víc, to samozřejmě mohou
podniknout na vlastní pěst. Přesto
jim Pražský studentský summit mů-
že být v mnohém nápomocný; nejen
tím, že zvládnou hovořit před širo-
kým publikem bez obav, používat
různé taktiky vyjednávání nebo si
rozšíří znalosti v oblasti mezinárod-
ních vztahů a diplomacie. Může být
zajímavou mimoškolní aktivitou pře-
devším díky tomu, že se na něm po-
dílí mnoho lidí s podobným zájmem.
A právě konfrontace s rozdílnými
názory je nejlepším způsobem, jak
se naučit své postoje lépe formulo-
vat a názory prosazovat. To se může
hodit nejen pro diplomatickou ka-
riéru, ale i pro budoucí život.

-tj-

Daniel Lošťák
bývalý tajemník Asociace
pro mezinárodní otázky

Asociace pro mezinárodní
otázky, pořadatel Pražské-
ho studentského summitu,

je v řadě ohledů atypickou organi-
zací. Stěží lze na evropském konti-
nentě nalézt podobnou nezávislou
nevládní organizaci, která by se vě-
novala mezinárodním vztahům a za-
hraniční politice v tak širokém zá-
běru; od výzkumných projektů přes
analytická doporučení těm, jež jsou
zodpovědní nejen za směřování čes-
ké zahraniční politiky, až po vzdě-
lávání těch, kteří roli těch zodpo-

vědných dříve či později převezmou.
Její jedinečnost spočívá rovněž

v tom, že respekt, kterému se Aso-
ciace v roce 2009 může těšit, je vý-
sledkem činnosti stovek mladých
lidských bytostí, které se v uplynu-
lých třinácti letech podílely na rea-
lizování jejích různorodých projek-
tů. Díky jejich nadšení a touze po
seberealizaci dnes Asociace před-
stavuje v České republice nevída-
nou platformu umožňující vzájem-
nou interakci mezi diplomaty, poli-
tiky, akademiky, novináři, podnika-
teli a studenty.

Různorodost organizace a zázemí
respektovaného think-tanku umož-
ňuje věnovat více pozornosti zdo-

konalování jednotlivých projektů
a Pražský studentský summit je toho
zářným příkladem. Jeho obdobu, vez-
meme-li v potaz jeho rozsah a vzdě-
lávací charakter, bychom v Evropě
hledali opět jen velmi obtížně.

Tvrzení, že investice do vzdělání
mají tu nejvyšší přidanou hodnotu
pro společnost a její budoucnost, se
řadě lidí může zdát jako otřepané
klišé, rozhodně však mezi nimi ne-
budou ti, kteří se podílejí na činnos-
ti Asociace pro mezinárodní otázky.

Ať už aktivity Asociace přispívají
k lepší informovanosti českých zá-
konodárců, k poskytování zpětné vaz-
by české diplomacii, k navazování
vzájemného dialogu mezi národy již-

ního Kavkazu, k rozvoji občanské
společnosti na Ukrajině či k rozši-
řování obzorů středoškolských i uni-
verzitních studentů z celé České re-
publiky, věříme, že to stojí za to.

Pár slov o Asociaci

Proč si nenechat Summit ujít…

Konfrontace s rozdílnými
názory je nejlepším

způsobem, jak se posunout
někam dál.

Erik Best během panelové diskuze k americkým
prezidentským volbám
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První zářijový den se otevřou
dveře nového ročníku PSS
a s nimi i přijímací řízení do

Modelu OSN, unikátního vzděláva-
cího projektu určeného pro středoš-
kolské studenty.

Přijímací řízení bude podobně
jako v loňském roce poměrně jed-
noduché. Na webových stránkách
www.studentsummit.cz najdete od-

kaz na online přihlášku. Zde stačí
vyplnit přehledný formulář se zá-
kladními údaji a do připraveného
textového pole vložit esej na jedno
ze zadaných témat týkajících se ak-
tuálních světových problémů. Dále
pak vyberete dva preferované státy,
které chcete zastupovat, a jeden re-
gion, o nějž se zajímáte, a přihlášku
odešlete.

JAKÝ STÁT SI VYBRAT?
Při vybírání státu je dobré uvědo-

mit si několik důležitých věcí. Stát,
který vám nakonec bude přidělen,
budete zastupovat po celou dobu
projektu. S problematikou této země
se velmi důkladně seznámíte a vel-
mi pravděpodobně se vám stane, že
i po skončení Pražského student-
ského summitu budete citliví při

každé zmínce o „vaší“ zemi. Proto
je velmi dobré vybrat si tak, abyste
se ocitli ve sféře svého zájmu.

HODNOCENÍ PŘIHLÁŠEK
Hodnocení přihlášek probíhá zce-

la anonymně – hodnotí je analytici
z pořádající Asociace pro meziná-
rodní otázky. Hlavními aspekty jsou
originalita myšlení, tvorba argumen-
tů a jejich pádnost, faktická správ-
nost informací a stylistická úroveň
eseje.

UKONČENÍ ŘÍZENÍ A DALŠÍ
INFORMACE

Přijímací řízení do Modelu OSN
bude uzavřeno 11. října 2009. Po
tomto datu už nebudeme přijímat
další přihlášky. Výsledky pak budou
zveřejněny do dvou týdnů. V případě
jakýchkoli dotazů navštivte naše we-
bové stránky www.studentsummit.cz,
popřípadě napište na e-mailovou
adresu model.osn@amo.cz.

Pokračování ze strany 1

dostali příležitost důkladně prodis-
kutovat postoje svých států, aby po
upevnění pozic a vytvoření společné-
ho stanoviska mohli lépe hájit svůj
region během plenárního zasedá-
ní celého orgánu. Rada pro lidská-
práva (HRC) překvapila například
tzv. Univerzální periodickou revizí
stavu lidských práv v Barmě, během
níž se z předsednictva stali zástupci
Barmy a studenti je podrobili křížo-
vému výslechu tak, jak to reálně pro-
bíhá na půdě tohoto orgánu v OSN.
Možnost diskutovat o široké paletě
otázek nabídla delegátům Hospo-
dářská a sociální rada (ECOSOC) –
zaměřená především na ekonomic-
ko-sociální otázky.

TÝMOVÁ PRÁCE
Zajímavostí Modelu OSN, která

ho odlišuje od ostatních Modelů
Pražského studentského summitu, je
týmová práce. Základní stavební
jednotkou je totiž celá delegace, kte-
rá zastupuje přidělený stát, a její
členové si mezi sebou dělí rezorty

podle toho, jaké je jejich zaměření.
Mají tak možnost vyzkoušet si, jak
reálně funguje práce ve skupině di-
plomatů, kteří si navzájem předávají

informace a konzultují stanoviska,
a poznat, nakolik je vzájemná ko-
munikace důležitá.

ZAJÍMAVÍ HOSTÉ
Model OSN nenabízí účastníkům

pouze simulaci jednání, ale také pe-
strou škálu zajímavých hostů, kteří
se s delegáty rádi podělí o své pro-
fesní zkušenosti a pomáhají jim se
na projednávanou problematiku po-
dívat z jiných úhlů pohledu. Stu-
denti měli možnost setkat se s ana-
lytiky Asociace pro mezinárodní
otázky Cyrilem Bumbálkem a Len-
kou Kovačovskou, kteří je seznámi-

li s problematikou islámských zemí
a energetické bezpečnosti. Promlu-
vil k nim také Ivan Rynda na často
diskutované téma globálních klima-

tických změn, nebo odborník na po-
litickou geografii Michael Roman-
cov o využití strategického území
Arktidy. Velmi vzácným hostem byl
také Jan Mühlfeit ze společnosti Mic-
rosoft.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Během celého projektu proběhla

také řada doprovodných akcí. Dele-
gáti dostali možnost navštívit sídlo
OSN ve Vídni, kde vyslechli něko-
lik přednášek zástupců jednotlivých
agentur – např. Mezinárodní agen-
tury pro atomovou energii (IAEA).
Setkali se také s vedoucím Stálé mi-

se ČR při OSN ve Vídni. Neméně
zajímavý zážitek nabídla studentům
návštěva jaderné elektrárny Teme-
lín nebo exkurze do České národní
banky. Jako okénko do další z částí
diplomatického života byla pro de-
legáty připravena recepce v Cerge
institutu a v Rezidenci primátora
hlavního města Prahy. Honosná at-
mosféra tohoto místa byla doplněna
nadšením všech mladých diplo-
matů, kteří, oblečeni do večerního,
diskutovali o otázkách, jež je poté
provázely během závěrečné konfe-
rence.

NA CO SE MŮŽETE
TĚŠIT LETOS?

I v jubilejním patnáctém roční-
ku Modelu OSN a čtvrtém ročníku
Pražského studentského summitu če-
ká všechny účastníky neméně zají-
mavý program okořeněný několika
novinkami a doprovodnými akcemi.
Pokud tedy jste středoškolským stu-
dentem se zájmem o mezinárodní
vztahy a aktuální dění, pak je Model
OSN tím pravým místem pro vás.

Model OSN

Model OSN – již popatnácté…

Pokud tedy jste středoškolským studentem
se zájmem o mezinárodní vztahy

a aktuální dění, pak je Model OSN
tím pravým místem pro vás.

Jak se zúčastnit Modelu OSN?
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Rada bezpečnosti je ústřední
orgán OSN, pokud jde o na-
plňování jednoho z hlavních

úkolů organizace, kterým je dohled
nad bezpečností ve světě a světovým
mírem. Je proto vybavena rozsáhlý-
mi pravomocemi a její rozhodnutí
jsou podle Charty OSN závazná.
Může například uvalovat sankce na
„neposlušné“ státy a v kritickém pří-
padě smí také rozhodnout o vojen-
ské akci proti státu, který závažným
způsobem ohrožuje světovou bez-
pečnost.

Z výše uvedeného plyne, že Rada
svůj úkol neplní beze zbytku. Pokud
je OSN často kritizována za neak-
ceschopnost, je to právě Rada, která
je středem této kritiky. Její neocho-
ta přijmout rozhodnutí v otázkách,
které zjevně jako ohrožení bezpeč-
nosti vypadají, není dána pouze je-
jím složením, ale i formou hlasování
postaveném na principu jednomysl-
nosti stálých členů. Ti jsou vybaveni
tzv. „právem veta“, což znamená, že
Rada výnos neschválí, pokud se je-
den stát z této pětice postaví proti.
A je celkem jasné, že případů, kdy
se Čína, Francie, Rusko, USAa Velká

Británie (tj. stalí členové) shodnou,
je méně, než by si světové společen-
ství přálo. A tak Rada například ne-
činně přihlížela genocidě ve Rwandě
v roce 1994. Jedním z nejdůležitěj-
ších témat reformy OSN je proto
reforma Rady bezpečnosti. Ovšem
vzhledem k tomu, že i zde je potřeb-
ná společná podpora „velké pětky“,
návrhy představující omezení práva
veta nejsou průchozí.

Nic z výše uvedeného by však ne-
mělo odradit zájemce od působení

v Radě bezpečnosti na Pražském
studentském summitu. Stejně jako
v reálných podmínkách i v modelo-
vé Radě je jednání vedeno v atmo-
sféře velmocenské politiky. Delegáti
zastupující 15 států budou schopni
s pomocí předsednictva reagovat na
aktuálně vzniklý problém, stejně
jako se budou zabývat otázkami, které
jsou častým tématem jednání Rady
i v reálných podmínkách. V minulos-
ti se jednalo opakovaně např. o šíření
zbraní hromadného ničení, izrael-

sko-palestinském konfliktu, či situ-
aci v súdánském Dárfúru.

Rada není v žádném případě mís-
tem, kde se vše točí kolem pětice
stálých členů. Naopak se pravidelně
ukazuje, že to jsou právě nestalí čle-
nové, kteří posouvají jednání dál
a překonávají svým přístupem roz-
díly mezi velmocemi. V letošní Ra-
dě bezpečnosti to jsou Burkina Faso,
Chorvatsko, Japonsko, Kostarika,
Libye, Mexiko, Rakousko, Turecko,
Uganda a Vietnam.

Valné shromáždění je sou-
částí Pražského studentské-
ho summitu pouze krátce,

ale již svým premiérovým působe-
ním v minulém ročníku si vydoby-
lo pevné postavení mezi ostatními
orgány Modelu OSN. GA je základ-
ní součástkou Organizace spojených
národů a stejně tak tomu je i na PSS.
V rámci jednoho fóra jsou zde za-

stoupeny všechny státy, které jsou
na Modelu OSN simulovány, a Val-
né shromáždění je tak orgánem, kde
se střetává celý svět.

Valné shromáždění se může pyš-
nit velice pestrou agendou, jež re-
flektuje témata zaměření všech jeho
skutečných výborů. V tomto ročníku
se budou delegáti zabývat například
způsoby, jak pomoci zhrouceným

státům, problémem ustavení bezja-
derné zóny na Blízkém východě či
ukončením embarg Spojených států
vůči Kubě.

Dalším rozměrem Valného shro-
máždění je zasedání regionálních
výborů, které mají delegáty seznámit
s rolí jejich státu v daném teritoriu,
ale i zdokonalit jejich rétorické schop-
nosti, diplomatické vystupování či prohloubit znalosti mezinárodní po-

litiky. Regionální uskupení v rámci
GA jsou tak těžištěm přípravné části,
neboť je tu díky menšímu počtu stu-
dentů spíše možný individuální pří-
stup ke každému z nich. Delegáti poté
mohou nabyté zkušenosti a schopnosti
využít na závěrečné konferenci, bě-
hem níž Valné shromáždění zasedá
jako celek, a užít si tak pravá diplo-
matická jednání v co největší míře.

Valné shromáždění jako hlavní
jednací a reprezentativní fórum Or-
ganizace spojených národů předsta-
vuje jediné místo na světě, kde je
prostor pro názor jakéhokoliv státu,
pro problém jakéhokoliv kontinentu
či národa. Je místem, kde se naplňu-
je idea OSN, a místem, kde se tvoří
mír.

Rada bezpečnosti – SC

Valné shromáždění – GA
GA je základní

součástkou
Organizace spojených

národů a stejně tak
tomu je i na PSS.
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Hospodářská a sociální rada
si v loňském ročníku Praž-
ského studentského sum-

mitu úspěšně odbyla premiéru. Jak
již z jejího názvu vyplývá, zabývá
se zejména hospodářskými a sociál-
ními otázkami, a to nejen ve vztahu
k samotné Organizaci spojených ná-
rodů, ale i k ní přidruženým organi-

zacím a specializovaným agenturám.
Hlavním úkolem Rady je v rámci
svých kompetencí podávat politická
doporučení svým členským státům,
vypracovávat zprávy týkající se mezi-
národních ekonomických, sociálních,
kulturních, vzdělávacích, zdravot-
ních a dalších otázek a dále se podí-
let například na podpoře dodržování

lidských práv a základních svobod.
Pod těmito poněkud obecnými

názvy si je však třeba představit zce-
la konkrétní výsledky – nemocnici

v Lusace, hlavním městě Zambie,
popřípadě návrh dohody o alter-
nativním využití mořského dna.
ECOSOC disponuje zhruba sedm-
desáti procenty lidských i finanč-
ních zdrojů celého systému OSN,
jeho záběr tedy může být skutečně
široký.

Zde, na Pražském studentském
summitu, jste to především vy, de-
legáti, kdo rozhodne o tom, nakolik
se simulovaná jednání Hospodářské
a sociální rady přiblíží její reálné
podobě. Na vás bude záležet, jaká té-
mata budete projednávat, jaká dopo-
ručení Rada přijme a posléze tedy čí
životy ovlivní. Přípravný tým se vám
agendu pokusí přiblížit interaktivní
formou, za pomoci zajímavých hostů.

V letošním roce jsme se rozhodli
nedržet se striktně seznamem zvo-
lených států, které jsou zastoupeny
v reálné Hospodářské a sociální radě.
Hlavním důvodem je především lep-
ší rozvrstvení oblíbených států mezi
delegáty tak, aby i v našem orgánu
mohly mít zastoupení.
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Rada pro lidská práva byla
v loňském roce na Pražském
studentském summitu úplně

poprvé a letos hodlá na svůj loňský
úspěch s novou energií navázat. HRC,
která je tvořena zástupci 47 člen-
ských zemí, představuje hlavní or-
gán v oblasti prosazování a ochrany
lidských práv v rámci OSN.

Rada pro lidská práva pravidelně
hodnotí úroveň plnění mezinárod-
ních závazků všech členských států
OSN. Zároveň je schopná rychle
reagovat na nastalé krizové situace
v oblasti lidských práv. Ve své krátké
historii takto řešila například situaci
v Barmě, Dárfúru, lidsko-právní do-
pady světové ekonomické krize či
v nedávné době situaci na Srí Lance.

Náplní práce tohoto orgánu je
mimo jiné řešit i dlouhodobé prob-
lémy ochrany lidských práv ve světě,
usnadňovat dialog mezi členskými
státy, mezinárodními lidsko-práv-
ními organizacemi (např. Amnesty
International či Human Rights Watch),
regionálními organizacemi a další-
mi orgány OSN věnujícími se lidským
právům (např. Úřad vysokého ko-

misaře pro lidská práva). HRC záro-
veň reaguje na podání obětí závaž-
ného a systematického porušování
lidských práv a ve spolupráci s pří-
slušnými vládami se snaží o nápravu.

V loňském roce se ukázalo, jak vel-
ký zájem je mezi delegáty a delegát-
kami o problematiku ochrany lid-
ských práv na mezinárodní úrovni.
Letos bychom rádi na skvělou spo-
lupráci se studenty z naší strany navá-
zali, a to nabídkou atraktivních témat
agendy i příslibem prohloubení zna-
lostí v oblasti lidských práv obecně.
V letošním ročníku budou opět pů-
sobit i zástupci nevládních lidsko-
právních organizací z řad vysoko-
školských studentů.

Ti, kteří si letos vyberou HRC ja-
ko svůj orgán, se mohou těšit napří-
klad na problematiku trestání zločinů
proti lidskosti, otázku dodržovaní
některých lidských práv žen v mus-
limských a asijských zemích, nebo
na diskuzi o právu na život, o trestu
smrti či o otázce zákazů potratů v ně-
kterých zemích.

V minulém ročníku Pražského stu-
dentského summitu se naše agenda

týkala mimosoudních poprav, práv
migrantů či humanitární krize na
čadsko-súdánské hranici. Ovšem na-
še činnost byla o mnoho širší a le-
tošní ročník z ní vše dobré rád zopa-
kuje: simulovali jsme Univerzální
periodickou revizi HRC, která se
v našem případě týkala Barmy, ře-

šili další body agendy, které přichá-
zely z řad samotných delegátů, a ta-
ké jsme ročník účastníkům Summitu
zpříjemnili doprovodným Lidsko-
právním biografem či labužnickou
Degustací dle regionů.

Je jasné, že na to vše, a ještě mno-
hem více, se můžete těšit i letos!

Rada pro lidská práva – HRC

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC
ECOSOC disponuje zhruba sedmdesáti procenty

lidských i finančních zdrojů celého systému OSN,
jeho záběr tedy může být skutečně široký.
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„Udržitelná společnost je taková,
která uspokojuje potřeby přítom-
nosti, aniž by ohrozila uspokojení
potřeb budoucích generací.“

Tak zní jedna z nejpoužívanějších
definic o udržitelném rozvoji, na je-
hož základě vznikl v reakci na Kon-
ferenci o životním prostředí a rozvoji
UNCED z roku 1992 tento podvý-
bor OSN. CSD jako relativně nový
orgán si klade ambiciózní cíl, a to
skloubit v globálním měřítku ekono-
mický rozvoj s účinnou ochranou ži-
votního prostředí.

Delegáti letošního ročníku Praž-
ského studentského summitu, kteří
v Komisi zasednou, mají před sebou
nelehký úkol, a sice dokázat pohlí-
žet na globální problémy z mnoha

různých úhlů pohledu. Udržitelný
rozvoj se totiž skládá ze tří pilířů,
a to pilíře sociálního, ekonomického

a environmentálního. Pouze při zo-
hlednění všech tří je možné reálně
pomýšlet jak na udržení dlouhodobě
stabilní úrovně hospodářského růs-
tu (což je pro politické elity celého
světa v současnosti hlavní prioritou)
a zaměstnanosti, tak i na zachování
životního prostředí v pokud možno
nepozměněné formě budoucím ge-
neracím.

Delegáti budou mít možnost zú-
častnit se mnoha zajímavých předná-
šek a diskuzí o globálních otázkách,
mezi kterými v posledních letech vy-
čnívají témata klimatických změn,
energetiky či rozvojové spolupráce.
Jak dosvědčí delegáti let minulých,
v Komisi pro udržitelný rozvoj stu-
denti dostanou také příležitost rapid-
ně zlepšit své komunikační dovednosti.
Kromě jednání plánujeme také do-
provodné akce – v minulém roce se
studenti podívali například do ja-
derné elektrárny Temelín.

CSD je ideálním orgánem pro ty,
kteří se chtějí na problémy součas-
ného světa dívat z různých hledisek
a odmítají je chápat černobíle.

www.studentsummit.cz I Chronicle

Světová obchodní organizace
letos naváže na dvouleté vel-
mi úspěšné působení v rámci

Modelu OSN. WTO je určena pro
středoškolské studenty se zájmem
o perspektivní obory mezinárodního
obchodu a mezinárodního obchodní-
ho práva a o jejich uplatnění v praxi.
Účastníci, kteří se na dobu několika
měsíců stanou ministry obchodu za-
stupující členské státy WTO, budou
mít za úkol věrně hájit postoje a záj-
my svých vlád v této organizaci.

Během pěti workshopů se studen-
ti seznámí s problémy, které Světo-
vá obchodní organizace reálně řeší,
a dostanou příležitost naučit se řadu
vyjednávacích technik. V minulých
ročnících orgán WTO hostil mnoho
významných hostů z řad expertů,
politiků i byznysmenů – Michala
Smreka, experta na mezinárodní ob-
chodní právo, náměstka Minister-
stva průmyslu a obchodu Martina
Tlapu, či Jana Mühlfeita, Chairmana
Europe Microsoft Corporation. I letos

nás navštíví široké spektrum hostů.
Na programu bude i řada doprovod-
ných aktivit v podobě recepcí v ex-
kluzivních prostorách, diskuzí nebo

exkurzí v místech jako je např. Česká
národní banka.

Ve světě autonomních obchodních
politik jednotlivých států je role mno-
hostranného obchodního systému,
jehož reprezentantem je právě a je-

dině WTO, doslova nezastupitelná.
Vytváření pravidel, snaha o snižo-
vání překážek obchodu a zapojení
rozvojových i nejméně rozvinutých
zemí do mezinárodního obchodu
v sobě skýtá velký potenciál v budou-
cím uspořádání světa; a to světa ne-
jen obchodního, ale i diplomatického.
Přípravný tým simulované Světové
obchodní organizace se již nyní vel-
mi těší na budoucí odhodlané úča-
stníky, kteří s ním rádi nahlédnou do
světa mezinárodního obchodu.

Světová obchodní organizace – WTO

Komise pro udržitelný rozvoj – CSD

I letos nás navštíví široké
spektrum hostů.

Delegáti budou
diskutovat o důležitých
globálních otázkách.
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Model NATO

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?
Model NATO je otevřen všem stře-

doškolákům bez ohledu na věk, roč-
ník studia nebo typ školy. Jediným
předpokladem je komunikativní zna-
lost angličtiny, ve které budou pro-
bíhat veškerá jednání. Není důležité
znát všechny taje a záludnosti an-
glické gramatiky či mít dokonalý pří-
zvuk. Pokud dokážete vyjádřit své
myšlenky, Model NATO je pro vás to
pravé.

JAK BUDE PROBÍHAT
VÝBĚR ÚČASTNÍKŮ?

Přijímací řízení se skládá ze dvou
částí. První tvoří několik krátkých
a jednoduchých otázek z historie i sou-
časnosti Severoatlantické aliance.
Druhou a hlavní součástí je krátká
esej na některé z aktuálních mezi-
národně-politických témat, kterými
se NATO zabývá. Hodnocena bude
především originalita názorů, fak-
tická správnost, pádnost a síla použi-
tých argumentů i stylistická úroveň
textu. Osmadvaceti uchazečům s nej-
větším počtem bodů pak budou při-
děleny jednotlivé členské státy dle
jejich preferencí. Formulář přihláš-
ky, jehož součástí jsou i otázky k ese-

jím, je ke stažení na našich webových
stránkách.

KDY A JAK ODEVZDAT
PŘIHLÁŠKU?

Přijímací řízení probíhá od za-
čátku školního roku, konečným ter-
mínem pro odevzdání vyplněných
přihlášek je neděle 11. října 2009.
Výsledky budou zveřejněny při-
bližně během dvou týdnů. Přihláš-
ky jsou přijímány výhradně v elek-
tronické podobě na e-mailové adre-
se model.nato@amo.cz.

MOHU SE PŘIHLÁSIT
ZÁROVEŇ DO MODELU
NATO I MODELU OSN?

Ano, je to možné. Pokud budete
úspěšní v obou případech, bude jen
na vás, pro který z Modelů se rozhod-
nete. Vzhledem k tomu, že program
probíhá ve stejných termínech, však
není možná souběžná účast v Mo-
delu NATO a Modelu OSN.

KDE NAJDU DALŠÍ
INFORMACE?

Formulář přihlášky spolu s dal-
šími důležitými informacemi
najdete na webových stránkách

www.studentsummit.cz. Pokud i pře-
sto budete mít nejasnosti, neváhejte

nás kontaktovat na naší e-mailové
adrese model.nato@amo.cz.

Jak se zúčastnit Modelu NATO?

We want you for Model NATO!
Continued from page 1

With its 28 members, it is much
smaller than most of the UN com-
mittees and thus provides an oppor-
tunity to really get to know your

colleagues and develop much closer
relationship with them. Decisions
are reached via consensus – for so-
mething to pass, no state must vote
against it. Therefore, in Model NATO
you have to do your best to defend

the interests of your country, but on
the other hand you have to be able
to agree on a compromise. In many
ways, the delegates in Model NATO
work as a team.

DO NOT BE AFRAID
OF ENGLISH

The most visible aspect in which
Model NATO differs from Model
UN is the language – the debates are
conducted in English. Don’t worry
though, you do not have to be an ex-
cellent English speaker to succeed
in Model NATO – the important
thing is to get the message through.
It is what you say that matters, not
how you say it.

AS REAL AS POSSIBLE
Model NATO also attracts many

interesting guests – be it diplomats,
politicians or top soldiers. Such pro-
minent speakers as the former Czech
Ambassador to NATO and current

Minister for European Affairs Šte-
fan Füle, former Chief of Staff Jiří
Šedivý, or NATO’s Under-Secretary
General Jean Fournet shared their
views with our participants in the
previous years. The students them-
selves visited NATO headquarters
in Brussels, the Czech Ministry of
Defense, where they had the oppor-
tunity to speak with the Czech troops
in Afghanistan via videoconference,
the military airport in Čáslav and
many more. We insist on getting as
close to real NATO as possible.

In conclusion, if you are interes-
ted in international affairs, if you
have tried the UN already and want
to experience something new, or if
you are just a curious person that
wants to learn and gain some useful
skills, Model NATO is the right
place for you.

Model NATO Team
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Zpřísnit sankce Evropské unie
vůči Íránu, když ty stávající
bez ostychu porušují stovky

evropských firem? Zachovat či zru-
šit zbrojní embargo vůči Číně? Libe-
ralizace trhů či hospodářský protek-
cionismus? To všechno jsou témata
řešená v Modelu Evropské unie – si-
mulovaném jednání Rady EU. Ten
je součástí Pražského studentského
summitu již čtvrtým rokem.

Model Evropské unie odlišuje od
ostatních Modelů v rámci PSS je-
diný, avšak zásadní fakt. Je totiž

určen studentům vysokých škol, což
s sebou logicky přináší vyšší míru
odbornosti. Naprostá většina „mi-
nistrů“ zastupujících členské státy
sedmadvacítky totiž studuje vyso-
ké školy zaměřené na mezinárodní
vztahy, politologii, právo, ekonomii
či konkrétně na evropská studia.
Erudovanost jednání nakonec po-
tvrzuje i to, že se garantem Modelu
EU stalo mj. Velvyslanectví Spolko-
vé republiky Německo v ČR. Právě
Německo je přitom zemí, která spo-
lečně s Francií byla, a stále je, „mo-
torem evropské integrace“.

Zájem o účast mezi posluchači
vysokých škol každoročně stoupá
(v minulém ročníku se k účasti v Mo-
delu Evropské unie hlásila více než
stovka studentů), což přináší jedno
negativum, kterým je narůstající po-
čet odmítnutých uchazečů, ale také
jedno velké pozitivum – tím je sa-
mozřejmě vyšší kvalita jednání.

BRUSELSKÁ EUROBYROKRA-
CIE – PRAVDA ČI MÝTUS?

Model Evropské unie je v České
republice jediný svého druhu. Stu-
dentům nabízí jedinečnou příleži-
tost nahlédnout do rozhodovacích

procesů EU, které si pro svou kom-
plikovanost často vysluhují posměch
v celé Evropě. Model Evropské unie
je však téměř jedinou možností (mi-
mo samotné působení v rámci struk-
tur EU), jak si proces rozhodování
Rady ministrů, jedné z nejdůležitěj-
ších institucí Unie, osahat v praxi.
A ačkoli se jedná pouze o simulaci,
studenti zde získávají cenné vyjed-
návací zkušenosti, které využijí jak
při studiu, tak později ve své pro-
fesní kariéře.

Pro mnohé z nich rovněž Model
EU znamenal otevření dveří nejen
do Evropy, ale i do zbylého světa. Za
vše ostatně mluví fakt, že někdej-
ší účastníci dnes studijně či pracov-
ně pobývají v nejrůznějších státech
EU, ale rovněž v USA či Rusku.

Výběrové řízení na obsazení 27
„ministerských“ křesel na v pořadí
již čtvrtém Modelu Evropské unie
se rozběhne v listopadu 2009.

--ddjjll--

Model EU
Nejen Vondra, ale i studenti z ČR „sladí“ Evropu

Nicole Brichtová
former participant of both Model
NATO and Model UN

Be always prepared for an op-
portunity to come. If you
miss it, it may never come

again. Too trivial, yet the most va-
luable piece of advice I’ve ever re-
ceived. Here’s the proof.

Before I heard about the Prague
Student Summit, the only Model
UN I knew was from an American
teenage movie. The project caught
my attention, but I wasn’t quite con-
vinced from the beginning. Coming
from a small town, I thought I’d
never put up a delegation and,
frankly, I was afraid a bit. I didn’t
know what to expect and had very
little experience in public speaking.
Still, however unprepared I was,

I felt this was one of the opportuni-
ties one shouldn’t waste. So I ap-
plied and looking back, it was one
of my best decisions ever.

Funny enough, I had the same
worries before applying to Model
NATO. In Czech, that’s OK. But in
English? What if I can’t keep up?
Or worse, what if I don’t even get
in? Pointless. The two years with
Model NATO certainly gave me
a lot. But it’s not only about things
I got to know or the skills I learnt –
it was great fun at the same time.

I can’t say PSS made me who
I am – but it certainly brought about
some good aspects of my perso -
nality and helped to increase my
self-confidence in an unsuspected
manner. It introduced me to a new
world full of new friends and new
Model UNs. It even influenced my

decision to study abroad – at the
George Washington University in
Washington, D.C., where I’m hea-
ding in September. I regret only two

things – that I didn’t apply a year
sooner and that I can’t take part any-
more.

What Model NATO gave me
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Loňský ročník obrazem
Cyril Svoboda hovoří 
o protiraketové základně
v ČR.

Zakončení konference v hotelu Hilton Prague.

Štefan Füle (vlevo) na slavnostním zahájení.

Přípravné setkání na Vysoké škole ekonomické.

Vladimíra Dvořáková 
o prezidentských 
volbách v USA.

Exkurze do vídeňského centra OSN.

Panelová diskuze k otázce současné 
hospodářské krize.

Delegátka Polska v tradičním kroji na 
slavnostním zahájení v Obecním domě.
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Top partneři

Dodavatelé služeb

Mediální partneři

Generální partner 
Modelu OSN

Hlavní partner 
Modelu OSN

Model NATO is co-sponsored by 
the North Atlantic Treaty Organization

Hlavní partner 
Modelu NATO

Generální partner 
Modelu EU

Hlavní partner 
Modelu EU

Univerzitní partner Partner zahájení Partner jednání

Nizozemské velvyslanectví




