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Paní PhDr. Hana Halfarová, ředitelka projektů Uni-
verzity a Open Gate v Nadaci The Kellner Family 
Foundation, generálním partnerovi Pražského student-
ského summitu, nám představila svůj pohled na tento 
„jedinečný vzdělávací projekt“, jak sama říká. Vskutku 
zajímavé je, že paní doktorka Halfarová v minulosti pů-
sobila jako klinická psycholožka se specializací na sexu-
ální zneužívání dětí a jako ředitelka Linky bezpečí a i na 
tuto životní zkušenost jsme se jí v souvislosti s Pražským 
studentským summitem zeptali.

Nadace The Kellner Family Foun-
dation je již řadu let generálním 
partnerem Pražského student-
ského summitu. Co vás motivuje 
k podpoře tohoto projektu?

Projekt Pražského studentského 
summitu jsme si v nadaci vybrali 
pro jeho jedinečnost a vzdělávací 
aspekt. Zaujalo nás, že středoškolští 
a vysokoškolští studenti se snaží na 
poli diplomacie jednat o skutečných 
hrozbách a konfliktech současného 
světa. Zastupování jednotlivých 
států studentům pomáhá pochopit 
historické, geopolitické, bezpeč-
nostní, ekonomické a náboženské 

aspekty daných států a zároveň jim 
dává možnost korigovat představu 
o konkrétním státu při pohledu 
„zvenčí“. Učí je to jednak kritic-
kému myšlení, ale zejména si tím 

utváří představu o motivech, které 
následně mohou vést k utlačování 
a bezohlednému chování.

Jak spolupráci nyní, po letech 
zkušeností, hodnotíte?
Spolupráce s mladými lidmi, kteří 
celoročně tento projekt připravují, 
je vynikající. Projekt je baví a na 
jednání přicházejí připraveni – je 
radost se s vámi setkávat.

Mnohokrát jste se osobně účast-
nila slavnostního zahájení zá-
věrečné konference a předala 
účastníkům své poselství. S ja-
kými dojmy jste ze zahájení od-
cházela?
Každoročně jsem mile překvapena, 
kolik významných hostů přijme 
pozvání přípravného týmu na slav-
nostní zahájení Pražského student-
ského summitu. Vždy se studentům 
dostane uznání za jejich zájem o za-
hraniční politiku a jsou motivováni 
k další práci a vzdělávání. Věřím, 
že generace dnešních studentů ne-
bude opakovat chyby svých před-
chůdců a bude se snažit odbourat 
byrokratické obstrukce, které brání 

OSN, EU, V4 nebo NATO reagovat 
rychleji a efektivněji na blížící se 
hrozby.

Co se Vám na Summitu nejvíce 
líbí, z čeho máte největší radost? 
A najde se naopak i něco, co vám 
zde chybí?
Líbí se mi nadšení studentů a touha 
se zapojit. Několik stovek studentů 
se sjede z celé České republiky 

a mohou spolu sdílet zájmy, tříbit si 
názory i společně prožít volný čas.

Přes deset let jste pracovala v kri-
zových centrech s dětmi, které tr-
pěly různými formami násilí ze 
strany dospělých. Promítají se ně-
jakým způsobem tyto zkušenosti 
do toho, jak uvažujete o svém sou-
časném poslání?
Tak jako u nás v ČR, tak i ve světě 
jsou nejvíce zranitelné děti, ženy 
a senioři. Mohou být fyzicky i psy-
chicky týráni, prodáni k nejrůz-
nějším nekalým účelům, sexuálně 
zneužíváni a děje se tak bohužel 
i v „civilizovaném světě“. Ve vá-
lečných konfliktech nejsou ušetřeni 

a umírají mnohdy jako první. Je 
třeba je chránit, stejně jako naší pla-
netu a to bychom měli mít všichni 
na paměti.

FR ANTIŠEK NOVOTNÝ

Je radost se s vámi setkávat
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Milé velvyslankyně, milí velvyslanci,

nyní vás těmito jmény opravdu 
mohu oslovit. Za poslední tři dny plné 
proslovů a jednání jste dokázali, že 
jste jich hodni. A musím vás dopředu 
upozornit, že toto oslovení budete za 
pár dní postrádat, až se vysvlečete ze 
svých obleků a silonek a své visačky 
odložíte do šuplíku. Jistě, až se po-
řádně vyspíte, zrelaxujete a vyřídíte 
všechny emaily. Vrátíte se zpět do 
svého nediplomatického života a po 
chvíli zjistíte, že vám chybí, když 
dlouho neslyšíte slovo rezoluce nebo 
sankce. Že na vás vaši oponenti ne-
reagují za pomoci zdvižených rukou. 
A že na vás všichni okolo koukají tak 
trochu divně, když v rozhovoru podě-
kujete za udělení slova.

On totiž Summit není koníček, je 
to životní styl. Který neopustíte jen 
tak snadno tím, že za vámi zaklapnou 
dveře jednací místnosti. Je jedno, že 
se nenacházíte zrovna v KCP, stejně 
se občas přistihnete, jak při diskuzi 
v hlavě podvědomě formulujete svou 
reakci na daný projev. A tehdy vy-
táhnete svou visačku opět ze šuplíku 
a vystavíte si ji na poličku. Bude vám 
to scházet, jako každá správná droga. 
A tak se možná příští rok rozhodnete 
si zase „šlehnout“.

Jestli na sobě jeden z těchto stavů 
v následujících dnech pocítíte, udě-
lejte to, stojí to za to. Ať už zůstanete 
na pozici delegátské nebo se roz-
hodnete pro druhou stranu před-
sednického stolku. My na tuto cestu 
vykročili již před pár lety. Cestu od 
malého vyděšeného delegáta v tenis-
kách, přes první projevy a předložené 
pozměňovací návrhy, celoživotní přá-
tele z Prokopky a nesmělý motivák do 
sekretariátu. A sjetí jsme z toho trochu 
pořád ;)

Snad se vám letošní ročník líbil 
stejně jako nám! A tímto přerušuji 
jednání, pokračovat budeme zase 
v říjnu.

Anežka Majdáková 
šéfredaktorka

Perličky

 „I would like to thank the honorable delegate of 
Austria for his non-existent speech..." 

Předsedající, V4+

"I'm gonna erase 
the Honourable  
Ambassador of De-
nmark"

 Secretary General, NATO

„Vážený zástupce 
Greenpeace, pokud 
asi víte, nebo nevíte, 
to nevím…“ 

Maďarsko, UNEA

 „Rusko nemá spojen-
ce, Rusko má vazaly...
pohrobky SSSR“ 

USA, UNSC

„Dále požadujeme důkladné přešetření inciden-
tu, při kterém došlo k sestřelení Turecké repub-
liky“ 

Jordánsko, UNSC

"This is the chronic 
disease of this ses-
sion: dialogue, dialo-
gue, dialogue" 

Turkey, NATO

„We don't want to 
build camps... That's 
the practice of Ger-
many in the past cen-
tury“ Slovensko, V4+

Ohlédnutí za minisimulacemi

V tomto ročníku proběhly 
pouze dvě minisimulace, 
zato však byly kapacity 

obou naplněné během několika 
minut od spuštění přihlašování.
Zatímco na první z minisimulací 
účastníci rokovali nad vysoce aktu-
álním a probíraným tématem války 
v Sýrii, druhá minisimulace řešila, 
narozdíl od té první, krizi fiktivní, 
konkrétně ze světa Hvězdných 
válek, který byl po mnoha letech 
loňské Vánoce rozšířen o nový pří-
běh o probouzení Síly.

GALAKTICKÁ MÍROVÁ
KONFERENCE
Jednání o míru v Galaxii probíhala 
v době po bitvě o Yavin, ve které 
došlo ke zničení druhé Hvězdy 
smrti - nejničivější imperiální 
zbraně. Stranami této konference 

byli jak zástupci čerstvě rozbitého 
Impéria, tak zástupci povstalců a re-
belů, ale většinu tvořily nyní pla-
nety a soustavy s čerstvě nabytou 
nezávislostí, které tak nějak v klidu 
žily v době Galaktického impéria 
podle jeho pravidel a teď se jim 
konečně dostalo možnosti zapojit 
se do rozhodování o svém vlastním 
osudu.
Po dlouhém jednání plném pře-
svědčování, vyhrožování, zastra-
šování i zesměšňování, které bylo 
přerušeno pouze jednou, a to z dů-
vodu půlhodinové obědové pauzy, 
nakonec většina členů konference 
s hlasovacím právem (kterým po-
chopitelně zástupci Impéria ne-
disponovali) dospěla k názoru, že 
nějaká forma galaktického sjedno-
cení je určitě na místě. Ale s velice 
specifickými pravidly, které musí 

do budoucna zabránit situaci, kdy 
z rukou Galaktického senátu do-
stane neomezenou moc jeden jediný 
člověk.

ZPĚTNÁ VAZBA
My jsme si slavení svátku svatého 
Valentýna na Magistrátu Prahy 6 
jednáním o galaktickém míru moc 
užili a věříme, že vy také. A jeli-
kož to byla poslední minisimulace 
tohoto ročníku, rádi bychom vás 
zároveň poprosili, abyste nám jaké-
koli připomínky či nápady napsali 
na adresu minisimulace@amo.cz, 
aby minisimulace příštího ročníku 
mohly být ještě lepší!

Za celý minisimulační tým vám 
přejeme, ať Vás provází Síla!

ŠIMON PEPŘÍK
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Úhel pohledu
"Souhlasíte se zákazem kouření v restauracích?"

EMMA GRAJCAROVÁ : Podľa 
môjho názoru ide o  typický 

príklad obmedzovania slobody. Jednak dnes 
nemá nikto problém nájsť si reštauráciu 
kde sa nefajčí a taktieź verím,že tento trh 
je dostatočne elastický na to, aby sa maji-
telia prispôsobili požiadavkám svojich zá-
kazníkov, inak jednoducho z trhu vypadnú. 
Navyše, na zdravotné hľadisko to bude 
mať minimálny dopad, fajčiarov to akurát 
naštve, no že by to viedlo k reálne slabšej 
závisti, to je len zbožné prianie.

ANNA UMLAUFOVÁ: Lidé jistě 
mají možnost jít od jiných zaří-

zení, ovšem jen pokud nebydlí například 
na vesnici nebo na sídlišti, kde je jen jedna 
hospoda, nebo pokud netráví čas s přáteli, 
kteří nechtějí ztrácet čas hledáním jiného 
podniku, či snad pokud se neúčastní nej-
různějších oslav, kdy výběr jednoduše ne-
mají. Na zákaz kouření by měla navazovat 
další protikuřácká opatření, která společně 
sníží počet 18 000 mrtvých ročně násled-
kem kouření.

JAN BREZOVSKÝ: Tento zákon 
by pouze ulehčil život nekuřákům, 

což jako nekuřák sice oceňuji, nicméně cena 
je pro mě příliš vysoká. Raději bych strávil 
hodinu hledáním nekuřácké restaurace, než 
abych ihned zapadl do jednoho z tisíce „stá-
tem schvalovaných stravovacích řetězců.“ 
Zdravotní vliv na kuřáky bude mizivý, účin-
nější je pozvolný trend a alternativy jako 
elektronické cigarety, obzvlášť pokud by 
byly zvýhodněny oproti běžným cigaretám. 
Avšak těch se má tento zákon týkat také. Na 
jednu stranu tak nenabízí lehkou alternativu, 
na druhou není dostatečně drastický, aby se 
obstrukce spojené s kouřením staly závažněj-
šími, než jsou abstinenční příznaky.

ANNA UMLAUFOVÁ: Jen pro-
tože odmítání kouření se rapidně 

nezvýší, neznamená to, že toto opatření 
k němu nepřispěje. Primárním účelem re-
staurací, kaváren a barů navíc není kouření, 
které může znevážit požitek z jídla či času 
zde stráveného. Avšak je třeba vzít v úvahu 
nejen vliv na životy hostů, ale i  zaměst-
nanců restaurací a především též náklady 
spojené s léčbou následků kouření.

JAN BREZOVSKÝ: Nemyslím si, že 
je možné všeobecně stanovit, k 

čemu slouží všechny bary. Ledaže bychom si 
tento pojem stanovili legislativně a vytvořili 
mimo jiné i pojem „kuřárna“, takový podnik 
by pak mohl mít z diskutovaného zákona 
výjimku. Třeba za cenu vyšších daní. Pak 
bych snáze přijímal jinak celoplošný zákaz 
kouření.  

EMMA GRAJCAROVÁ: Ono kla-
sické fungovanie modelu nabídky 

a poptávky jasne implikuje, že ak by sa to 
skutočne dialo väčšinovo, reaguje sa na to 
už “samo” dnes. Neznevažujem dôsledky faj-
čenia na zdravie, no vyvstáva potom otázka, 
kam až chceme nechať štát zasahovať do 
našich rozhodnutí? Ak to mám prehnať – 
prečo potom nezavedieme daň z tuku v boji 
proti obezite? Iste, je vždy pekné, ak sa štát 
stará o svojich občanov, no dnes už každý 
vie, aké sú dôsledky fajčenia a svoju cestu si 
i na základe tejto vedomosti legálne volíme.

Ohlédnutí za minisimulacemi
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Vítězná esej soutěže s Metropolitní univerzitou Praha
Mexická drogová válka

Drogová válka v Mexiku 
probíhá již od roku 2006, 
místní vládě se však do-

posud nepodařilo nalézt úspěšnou 
strategii boje proti drogovým kar-
telům a organizovanému zločinu 
obecně. Ani nástup nového prezi-
denta v prosinci roku 2012 nepři-
nesl v tomto ohledu žádný zásadní 
pokrok. Možnou příčinou je žeb-
říček priorit mexických státních 
představitelů, na němž jasně domi-
nují ekonomické a sociální reformy 
usilující o snížení chudoby a vy-
tvoření nových pracovních míst. 
Svědčí o tom i rostoucí míra násilí 
a ztrát v řadách civilního obyvatel-

stva způsobených zejména souboji 
mezi kartely o nadvládu nad trhem 
s drogami. S tím je spojený rovněž 
úbytek zahraničních investorů, tu-
ristů a sílící nedůvěra občanů vůči 
politickým institucím.
Řešení pomocí tvrdé vojenské síly, 
prosazované bývalým prezidentem 
Felipem Calderónem, se sice uká-
zalo úspěšným v případě Kolumbie, 
bojující s podobným problémem, 
v Mexiku tomu ale bylo spíše na-
opak. Zatčení jednotlivých kartelo-
vých vůdců totiž vedlo k vnitřním 
bojům o moc mezi ostatními členy, 
přičemž tato válka si žádá více obětí 
než samotné střety kartelů s armá-

dou. Selhání lze krom nedostatků na 
taktické a organizační úrovni odů-
vodnit také neschopností vlády uči-
nit odpovídající opatření vedoucí ke 
změně postavení Mexika v celosvě-
tovém kontextu drogové distribuce. 
Někteří spatřují potenciál v zásahu 
sousedních Spojených států americ-
kých, neboť právě jejich trh je od-
bytištěm drtivé většiny mexických 
drog. Redukce americké poptávky 
by za určitých podmínek mohlo 
být docíleno kampaní odrazující 
od užívání drog či částečnou lega-
lizací narkotik. Míra úspěšnosti im-
plementace a zdlouhavý legislativní 
proces nejsou bohužel tomuto po-

stupu pozitivně nakloněny. Pokud 
by se ale mexickým vojenským jed-
notkám podařilo převzít kontrolu 
nad hlavními tranzitními cestami, 
zamezilo by se tím rozšiřování pole 
působnosti narkomafie. Situace by 
se s největší pravděpodobností do-
stala pod kontrolu a potřeba vnější 
intervence by zmizela.

BARBOR A SMÉK ALOVÁ, 
K ANADA

redakčně opraveno

Chronicle team <3

P.S. Tohle píšeme přesně ve 3:54 ráno.

Nejkrásnější a nejbáječnější redakce pod sluncem rovná se deset čísel Chronicle, tři bezesné noci, několik 
litrů kafe, desítky korektur, nejlepší sazečka na světě Iva a hlavně nekonečná přátelství na věky věků. 
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Procrastinators = Humans?
According to scientific research, examples of procrasti-
nation can be found as far as 3.000 years back. Some 
of the first things people have written down in agrarian 
guides were complaints about procrastination. So why 
does my text editor mark the verb “to procrastinate” as 
a mistake?

The editor doesn’t even sug-
gest a proper edit. What else 
is an editor for? Anyway, 

the reason may be quite simple. Do 
you know anyone who wouldn’t 
procrastinate? Who wouldn’t (from 
time to time) spend all the afternoon 
– originally devoted to studies – 
browsing Facebook? Having a term 
for procrastinators then seems 
to me a bit like having a term for 
those people that tend to fall asleep 
when tired at night. People. And if 
so many of us do it, shouldn’t in-
stead those that don’t procrastinate 
have a specific condition assigned 
to them?

PROCRAS- WHAT?
Well, maybe some really don’t pro-
crastinate after all, because they 
clearly don’t understand the con-
cept. When you look up how and 
how much is the word “procrasti-
nate” searched on Google, people 
most often connected it with other 
words like “meaning”, “define” or 
they simply ask “what is procras-
tination?” Even more interestin-
gly, during the last hour, this was 
mostly searched for in Zimbabwe, 
Zambia and the Caribbean islands 
of Dominica and Guadalupe. It is 
possible then that procrastination is 
a phenomenon connected with the 
developed world. But don’t people 

in the developing world also post-
pone their duties and leave them to 
the very last moment?
That seems unlikely, since psycho-
logically speaking, procrastination 
is basically just a normal “fight” 
between the limbic system and the 
prefrontal cortex of the brain, which 
the limbic system wins. Or at least 
that’s what a 20-year-old TED tal-
ker addressing me from Youtube 
says. He probably didn’t procras-
tinate during his teens. Unlike me, 
relying on Youtube videos to do the 
research.

FIRST WORLD PROBLEMS
But then again, I shouldn’t be setting 
such a wrong example. Let’s exa-
mine some scientific papers. One of 
them suggests that it has something 
to do with the “absence of imposed 
direction” at work, which “means 
that the competent worker must 
create the order—he or she must 
self-manage or self-regulate” (Kan-

fer & Heggestad, 1997). Interesting. 
Unfortunately, I can’t tell you more 
as there was only time to read the 
conclusion.
Still, you have the chance to study 
procrastination yourself. Maybe 
you will decide to study law, but 
then you will read tons of papers 
on procrastination instead of the 
Roman law textbook. Which would 
still constitute a harsh procras-
ticrime. But if you think about it… 
there really seems to be a solution 
to being productive. Pick a duty that 
you will have to fulfil – like taking 
up a university course. And then 
spend all of the time doing some-
thing you shouldn’t be doing, but 
which is still really worth it – like 
watching educational videos on 
Youtube. The questions is, though: 
Is it still procrastinating if you do 
what you really want to do?

FR ANTIŠEK NOVOTNÝ

Být mezi svými
SUMMITÍ SLANG
Být Summit, zažít Summit, za-
ostřeno na Summit nejsou pouho-
pouhá slovní spojení, za každým 
z těchto mott se skrývá jeden rok 
příprav, jeden rok starostí, radostí, 
změn i zážitků. Správně čtete roku. 
Summit totiž není roční jízdenka, 
je to vlastně nikdy nekončící před-
platné. Jakmile si jednou koupíte 
lístek, nasednete, už se nedá vy-
stoupit. Už navždy budete nějakým 
způsobem spjati, jednoduše jeho 
součástí. Nejlépe o tom svědčí můj 
vlastní summití příběh, který byl 
započat zasláním přihlášky do Mo-
delu NATO. Po dvouleté delegátské 
cestě přede mnou stálo rozcestí – 

a jelikož píši tento článek a vídáte 
mě pravidelně, je jasné, kterou ces-
tou jsem se dále vydala a ze které 
jsem se rozhodla nesejít. 

PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA:  
SEKRETARIÁT
Z pohledu člena přípravného týmu 
byla tato jízdenka ta nejlepší koupě, 
kterou jsem mohla uskutečnit. Při-
rozeně má vaše summití jízda i jistá 
úskalí. Slova, která nám Summit 
přinesl, bohužel, ještě stále nepři-
táhla pozornost jazykovědců z Aka-
demie věd. Z tohoto důvodu z nás 
dělá užívání slov se Summitem tra-
dičně spjatých, jako jsou přídavné 
jméno summití, podstatná jména 

jako naťák či chron, uživatele 
obecné češtiny a ty, jejichž mluva je 
plná nespisovných pojmů. Mnohdy 
mám pocit, že se jedná o slovní 
parazit (tento samotný článek je 
toho důkazem). Lze jen doufat, že 
jednoho dne budou do slovníku ne-
ologismů zařazeny a náš jazyk tak 
získá na hodnotě. Opravdu se těším 
na den, kdy se ona zmíněna slova 
stanou neologismy a na chvíli, kdy 
je Word nepodtrhne červeně.
Ráda nás nazývám summití rodi-
nou, jelikož to Pražský studentský 
summit opravdu je. Summit vás 
ovlivní, nebojím se říct, že i změní. 
Ať už to vidíte, nebo ne. Domnívám 
se, že rok strávený jako součást pří-

pravného týmu nejlépe vystihuje 
věta: „být mezi svými“. Články 
nesoucí název „věnované mému 
mladšímu já“, ve mně většinou 
nevyvolávaly žádnou reakci a je-
jich obsahu jsem nepřidávala váhu. 
Stejně tak bych nevěřila větě, že 
mi Summit změní život, inspiruje 
k činnosti a do mého života přivede 
neskutečnou  skupinu lidí. Nicméně 
přesně to se stalo. Proto zde chci za-
nechat hlubokou myšlenku: Neboj, 
oni se najdou a díky nim i Ty!

IVA GEJDOŠOVÁ
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Delegátský duel

Jonathan Machander
Německo, DISEC

Anna Šillerová
Izrael, DISEC 

"Jaký je názor vašeho státu 
na uzavřenou meziná-
rodní dohodu o íránském 

jaderném programu?"

Navzdory většinovému přesvědčení o prospěšnosti íránské jaderné 
dohody pro bezpečnostní situaci na Blízkém východě je Izrael 
přesvědčen o pravém opaku. Smlouva z dlouhodobého hlediska 

nezabrání Íránu získat jaderné zbraně, protože většina hlavních opatření 
omezujících íránský nukleární program bude do deseti let automaticky od-
straněna. Navíc mu i odvalením sankcí a přímými investicemi poskytne 
stovky miliard dolarů na financování terorismu a šíření agrese podkopáva-
jící regionální i globální stabilitu. Izrael také upozorňuje na nedostatečný 
kontrolní mechanismus smlouvy v souvislosti s faktem, že Írán, podobně 
jako KLDR, má za sebou dlouhou historii úspěšné kamufláže vojenského 
jaderného programu. Nukleární pakt tedy představuje vážnou hrozbu pro 
Blízký východ i celý svět, především však pro Izrael, po jehož zničení Írán 
opakovaně volá a jehož nepřátele, Hamás a Hizballáh, dlouhodobě podpo-
ruje. Uzavření této dohody proto Izrael považuje za podlehnutí klamné iluzi 
o kontrole nad Teheránem a za chybu historických rozměrů.

Již od roku 2003 se naše vláda aktivně zasazovala spolu s Velkou Bri-
tánií a Francií o diplomatické řešení v otázce íránského jaderného pro-
gramu. Dohoda uzavřená 14. července 2015 mezi E3/ EU+3 (Čína, 

Francie, Německo, Rusko, USA a Velká Británie) a Íránem je historickým 
úspěchem diplomacie. V dohodě se Írán zavázal k ukončení svého jader-
ného programu výměnou za zrušení sankcí, které byly vůči němu postupně 
zaváděny od roku 2006. Promyšlený systém kontrol a technických ome-
zení zaručí, že íránský jaderný program bude využit výhradně k mírovým 
účelům. Pokud by ale nastala krajně nepravděpodobná situace, ve které by 
Írán přestal plnit své závazky plynoucí z dohody, okamžitě spolu s našimi 
partnery obnovíme sankce. Zpráva Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii (MAAE) z ledna 2016 ovšem potvrzuje, že Írán dostál nejdůleži-
tějším závazkům plynoucím z jaderné dohody, což naše vláda vnímá jako 
důkaz funkčnosti této smlouvy, která zabránila nebezpečí jaderného zbro-
jení v krizemi zmítaném regionu.

Vy, delegáti UNSC, jste 
jasným důkazem toho, že 
výjimečná intuice, kterou 

disponujete, je neodmyslitelnou 
součástí mezinárodních vztahů! 
Již při včerejším schvalování bodů 
letošní agendy jste se usnesli na 
zařazení problematiky Náhorního 
Karabachu do svého nabitého 
programu konferenčního jednání. 
Neboť jste si uvědomovali nutnost 
řešení dané situace,  rozhodli jste  se 
přesunout jej na druhý den jednání. 
A právě dnes otřásla světem Sum-
mitu informace o eskalaci napětí 

v tomto kavkazském regionu! Ná-
hoda? To si nemyslíme! Tvrzení, že 
náhody v životě neexistují, je v této 
chvíli pouze předmětem filosofic-
kých úvah – ve vašem případě jde 
totiž o mimořádnou empatii, s jakou 
vnímáte dění ve světě - což je ko-
neckonců vaším hlavním údělem. 

HLAVNĚ ŽÁDNOU PANIKU,  
V JEDNOTĚ JE PŘECE SÍLA!
Zatímco postupně orgán po orgánu 
propadával panice, vy, strážci světo-
vého míru, jste se nenechali vyvést 
z rovnováhy. Počátek jednání se 

nesl v konstruktivním duchu ochoty 
ke kompromisům a kultivovaných 
projevů hodných představitelů vy-
stupujících na půdě OSN. I když 
se OSN stará o blaho ve světě, na 
konci dne je stejně v první řade 
shromážděním států hájících taky 
své vlastní zájmy, což je nejpřiro-
zenějším zákonem mezinárodních 
vztahů. A jako další zákony přírody, 
i tento platí pro všechny, UNSC ne-
vyjímaje.  Díky diplomatickému 
úsilí byl k jednání přizván jeden 
z aktérů krize, ministr zahraničních 
věcí Ázerbájdžánu. Reálná krize je 

totiž vždy potenciální hrozbou pro 
mezinárodní bezpečnost týkající 
se nás všech, a ať se nám to líbí 
nebo ne, UNSC je jejím garantem. 
Bohužel život diplomata nepřináší 
jenom ty hezké chvíle a těm méně 
příjemným se holt musíme posta-
vit odvážně a se ctí. Svět na vás 
spoléhá, tak prosím nezapomínejte 
na další zákon, jehož platnost byla 
tolikrát empiricky dokázána – když 
nenajdete cestu vy, pak nikdo.

LENK A TOMEČKOVÁ

Rada bezpečnosti – UNSC

Model OSN



WWW.STUDENTSUMMIT.CZ     |     CHRONICLE 7

Druhý jednací den v DISEC 
se nesl v duchu plodných 
jednání nad druhým bodem 

agendy. Tímto bodem byly bezja-

derné zóny, kterých delegáti vy-
užili k vyjasnění svých pozic nad 
jaderným odzbrojením. Díky inici-
ativě delegátky Vietnamu byla brzy 
předložena první rezoluce, která 
rozproudila velmi konstruktivní de-
batu. V ní musíme ocenit zejména 
předkladatele, který se aktivně po-
dílel na veškerých jednáních vedou-

cích k finalizaci této rezoluce. Dále 
také musíme vyzdvihnout zejména 
delegáty Brazílie, Ruské federace, 
Pákistánu, Německa a Srbska, kteří 

svými konstruktivními připomín-
kami jednání obohacovali.

KARABAŠSKÁ ANABÁZE
Jednání o bezjaderných zónách 
však musela být přerušena náhlým 
vývojem událostí v Náhorním Ka-
rabachu. Delegáti Prvního výboru 
Valného shromáždění OSN se situ-

ace zhostili s grácií a následné jed-
nání bylo velmi plodné a přínosné. 
Opět musíme ocenit zejména dele-
gáty Vietnamu a Ruské federace, 

kteří sehráli stěžejní roli při pro-
jednávání krizové situace. Celá věc 
byla vyřešena přijetím doporučení 
pro Valné shromáždění OSN, které 
bylo schváleno přesvědčivou větši-
nou.

A CO NÁS ČEKÁ DNES?
Po ukončení krizových jednání se 

delegáti DISEC s největší pravdě-
podobností vrátí k projednávání 
bezjaderných zón. Práce na pro-
jednávané rezoluci je již ve velmi 

pokročilé fázi, a proto nepochybu-
jeme, že delegáti brzy dospějí ke 
shodě. Stále jsou zde výzvy v po-
době třetího bodu agendy, kyber-
netické bezpečnosti, kterým budou 
členové DISEC čelit.

JÁCHYM VINTR

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost – DISEC

Nedělní jednání nezapočala 
na půdě Hospodářského 
a finančního výboru zrovna 

šťastně. Při oficiálním začátku 
jednání totiž ECOFIN k možnosti 
usnášet se chyběli tři delegáti. 
Během několika minut se ale na 
prezenční listinu zapsal asi tucet 
pozdě příchozích delegátů, jednání 
se tedy mohla rozběhnout.
Diskuze o druhém bodu agendy, 
mezinárodní finanční kriminalitě, 
se promptně změnila v rozpravu 
nad návrhem rezoluce, který předlo-

žil delegát USA. Během dopoledne 
a brzkého odpoledne probíhaly 
v nevídaně korektním, odborném 
a kolegiálním duchu úpravy návrhu 
rezoluce. Nakonec kolem třetí ho-
diny odpolední poslali delegáti Dru-
hého výboru Valnému shromáždění 
komplexní a propracovaný návrh 
rezoluce, který se významně zabý-
val jak praním špinavých peněz, tak 
daňovými úniky se zaměřením ze-
jména na rozvojové země. Schválí-
-li Valné shromáždění tento návrh 
rezoluce, doporučí všem svým 

členům například implementovat 
standardy organizace FATF v ob-
lasti praní špinavých peněz a užší 
spolupráci se zeměmi Štrasburské 
úmluvy v oblasti daňových úniků.
 
ECOFIN SE TÁŽE
Zbylou část odpoledne věnovali 
delegáti diskuzi o zvyšování do-
stupnosti finančních služeb, ta se 
změnila v projednávání návrhu 
rezoluce delegáta Egypta. Dele-
gáti se sice o návrhu vyjádřili jako 
o velmi kvalitním, v průběhu jeho 

projednávání ale vyvstala složitost 
problému, která pomohla přivést na 
svět velké množství pozměňujících 
návrhů. Druhý výbor si také vyžádal 
zprávy od UNESCO a HRC o jim 
příslušných aspektech projednáva-
ného bodu. Zodpovězení nejdůleži-
tější otázky, tedy zda návrh rezoluce 
delegáta Egypta projde, ale přinese 
až dnešní odpoledne.

JAKUB KOPŘIVA

Hospodářský a finanční výbor – ECOFIN
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UPRCHLÍCI,  
NÁBOŽENSTVÍ A TAK
Druhý jednací den pokračoval 
v duchu uprchlíků, jejich práv 
a úrovně detenčních center. Dele-
gáti se do jednání pustili opět s ver-
vou a pozornosti neuniklo ani jedno 
slovo v navrženém dokumentu, 
ostatně tak, jak je to v Radě pro 
lidská práva zvykem a jak to máme 
rádi. Během jednání bylo vyřčeno 
hned několik výzev. Jednalo se pře-

devším o spor mezi dvěma zformo-
vanými bloky, které byly na jedné 
straně vedeny delegátkami Litvy 
a USA, na druhé straně delegátem 
Uzbekistánu. Došlo dokonce k vy-
zvání zametení si před vlastním 
prahem, přesněji před prahy americ-
kých a uzbeckých věznic při otázce 
detenčních center pro uprchlíky. 
Přes všechny peripetie, několik 
pozměňujících návrhů a popraska-
ných nervů byl dokument schválen 

a delegáti se přesunuli k jednání 
o druhém bodu agendy, tedy svo-
bodě náboženského vyznání. Cel-
kem brzy byl předložen dokument 
delegáta Venezuely a jednali jsme 
nad mnoha pozměňovacími návrhy.

TI NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍCH
Opět se jen těžko vybírají státy, 
které se nejvíce zasadily o skvostné 
jednání, nemohu si ale odpustit po-
chválit několik z našich skvělých 

delegátů. Jako první delegátky 
Litvy a USA, které předkládaly 
mnoho dokumentů a pomohly tak 
posunout debatu o kus dál. Dále 
Guinea-Bissau, Kuvajt, Burkinu 
Faso, Kamerun a Poradní výbor 
HRC. Skvělý tandem také tvořili 
delegát Uzbekistánu a delegátka 
Malajsie. 

MILUJ ÍC Í  PŘEDSEDNICT VO 
HRC

Už první den nastavil vyso-
kou laťku, ten druhý byl 
však pro delegáty a hlavně 

i předsednictvo hektický. Po vče-
rejší úvodní diskuzi o problematice 
druhého bodu agendy, integrace 
uprchlíků do vzdělávacího systému, 
se delegáti rychle vrátili do obrazu 
a už od rána byl pořadník řečníků 
plný zájemců o řádný projev.

PŘEKONÁNÍ KRIZE 
S CHLADNOU HLAVOU
Naneštěstí toto nadšení přerušila 

krizová situace týkající se armén-
ské genocidy. Delegáti UNESCO 
se ale s nadšením ještě větším vrhli 
na přísně důvěrná stanoviska svých 
vlád a začali jednat. Po nedlouhé 
době se objevily první návrhy do-
kumentů.
Po osvěžujícím obědu se sice ob-
jevily nejnovější zprávy o eskalaci 
napětí, avšak již existující doku-
ment mířil správným směrem a bez 
větších obstrukcí (krom pokusů de-
legáta Chile, který dnes plénu reci-
toval nezanedbatelně dlouhou část 

Bible) se podařilo krátce po obědě 
dokument přijmout. Že byl doku-
ment prospěšný, pouze potvrdily 
následné zprávy o uklidnění situ-
ace a to překvapivě zásluhou právě 
UNESCO.

ZPÁTKY K AGENDĚ
Druhý návrat k projednávání in-
tegrace uprchlíků do vzděláva-
cího systému už nabuzení delegáti 
zvládli skvěle. Zanedlouho se ob-
jevil první, velmi komplexní návrh 
úmluvy, nad kterým delegáti strávili 

zbytek odpoledne. Pozměňovací 
návrhy se rojily jako houby po dešti, 
ale plénum je velmi zdařile sbíralo. 
Nebo rozdupalo.
Den jsme završili otevřeným kon-
cem včetně cliff-hangeru v podobě 
projednávaného pozměňovacího 
návrhu, který společně s celým do-
kumentem a bodem agendy bude 
muset počkat na poslední jednací 
den, kdy budeme muset vyřešit 
i druhý bod agendy.

TADEÁŠ ZÍK A

Rada pro lidská práva – HRC

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO
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Druhý jednací den pokračo-
valo v UNEA projednávání 
problematiky nakládání 

s odpady. Na stole byla rezoluce, 
předložená delegátem Uzbekis-
tánu, která se věnovala situaci 
v rozvojových zemích. Po jednání 
se předkladateli a grantům nepo-
dařilo přesvědčit většinu delegátů, 
aby znění dokumentu podpořili, 
a byl odmítnut. K otázce nakládání 
s odpady byly nicméně již v sobotu 
přijaty dvě rezoluce.

Novou energii do jednání přinesl 
přechod k druhému bodu agendy 
– ochraně mořských ekosystémů. 
Hned v úvodu jednání představil 
delegát Maďarska svojí rozsáhlou 
rezoluci. Mezi delegáty tím vyvo-
lal bouřlivé reakce. Po představení 
tohoto dokumentu bylo předsed-
nictvo doslova zahlceno sérií poz-
měňujících návrhů, nakonec se jich 
sešlo 21. Pořadník řečníků byl tak 
neustále naplněný a delegáti čekali 
desítky minut na přednesení svého 

řádného projevu. Nejasnost do jed-
nání přinesla i existence alternativní 
rezoluce z pera delegáta Peru. 
Aktivitou oplývali zejména dele-
gáti Argentiny, Uzbekistánu, Ma-
ďarska, Vietnamu, Peru a zástupce 
Greenpeace. Představitelka Světové 
podnikatelské rady se věnovala zá-
kulisním dohodám a stála za celou 
řadou navrhovaných i přijatých 
změn dokumentů. 
Po obědě jsme obdrželi zprávy 
o zhoršující se situaci v Indonésii 

a Malajsii, kde znovu propukly 
rozsáhlé požáry deštných pralesů. 
Protože je však program letošní 
konference nabitý, delegáti odlo-
žili projednávání krizové agendy 
a začali se věnovat naplánovanému 
tématu emisních povolenek. Během 
dnešního jednání tak můžeme oče-
kávat další vypjaté diskuze, doku-
menty i mnoho pozměňovacích 
návrhů.
 

JAN HL AVÁČEK

Environmentální shromáždění OSN – UNEA

THREATS FROM
ALL THE DIRECTIONS
The Model NATO met in the room 
and this time started seriously from 
the very beginning with the topic 
of the Threats from the East. After 
a while the Ambassadors managed 
to adopt a document. What was in 
it?
The Council agreed on staying con-
cerned and providing Ukrainian go-
vernment with non-lethal support. 
The document was prepared by the 
Ambassadors of Greece, Germany, 

United Kingdom and Turkey. It 
also stated the Council’s intention 
to continue with the effort to pro-
tect the Eastern border of the Alli-
ance with doubling the number of 
aircrafts involved in the mission by 
2017.

THREE DOCUMENTS 
IN ONE DAY?
The Ambassadors continued with 
another cardinal direction. This 
time surprisingly – the North! Ano-
ther document (this one from the 

northern countries – Denmark and 
Norway) was adopted. It claimed 
the Alliance’s readiness to also 
defend the NATO territories in the 
Arctic and a plan to develop a com-
mon strategy aiming at enhancing 
the interoperability of the Allies in 
extreme weather conditions.
Their plan to continue with another 
point of Agenda was crushed after 
hearing the news from the South 
Caucasus. The Ambassadors have 
quickly agreed that their main goal 
must be to support Azerbaijan and 

Georgia as their key Allies. They 
agreed on arranging peaceful ne-
gotiations between Azerbaijan, Ar-
menia, Turkey, Russia and the other 
co -chairs of the OSCE 
Minsk Group. The Ambassadors 
managed to adopt three documents 
in one day. What are they going to 
achieve today? We cannot wait to 
see.

JUDITA ZELBOVÁ

Model NATO
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Po neúspěšném projednání 
energetické unie se evropští 
ministři a ministryně sešli 

ještě ve večerních hodinách, aby 
si neformálně vysvětlili vzájemné 
nejasnosti a předjednali další bod 
agendy – ochranu bezpečnosti tě-
hotných žen a žen s malými dětmi 
při práci.

SVĚT V KRIZI
V důsledku nečekaného konfliktu 
v oblasti Náhorního Karabachu 

však sociální otázky musely ustou-
pit stranou. Napětí mezi Arménií 
a Ázerbájdžánem zástupce člen-
ských států velice znepokojilo. 
Rada Evropské unie se o celou si-
tuaci živě zajímala a předvolala si 
hned několik hostů – velvyslankyni 
Turecka, jež odvážně podmiňovala 
poskytnutí dalších informací ote-
vřením nových kapitol přístupo-
vých jednání, a delegáty Turecka, 
jež se se všemi přítomnými podělili 
o svůj pohled na celou situaci. Zá-

stupce Kremlu se naopak předstou-
pit před plénum neodvážil, čímž 
poměrně zariskoval, jelikož se jako 
klíčová otázka celého dne ukázaly 
další sankce vůči Ruské federaci. 
Ty nakonec schváleny nebyly, což 
evidentně přispělo k deeskalaci pro-
blému. Evropská unie se tak opět 
zachovala jako skutečný světový 
mírotvůrce a po uklidnění situace 
na Zakavkazsku se opět přesunula 
k otázkám mateřské. 

NOVÝ TÝDEN ZAČÍNÁ, KON-
FERENCE KONČÍ 
Pražská konference míří do svého 
pondělního finále. Delegátům 
Modelu EU se podařilo prolomit 
vzájemnou nedůvěru a konečně do-
sáhnout společných závěrů. Nechť 
je obdobný přístup doprovází i do 
posledních minut letošního Sum-
mitu.

VÁCL AV VLČEK

Model EU

During the second day of the 
negotiations, the delega-
tes of the Visegrad Group, 

Austria and Germany succeeded in 
opening the debate on the first point 
of the Agenda, the Defense coope-
ration.  All the honorable delegates 
considered this point to be the main 
priority of the Sunday’s meeting. 
However, the Assembly faced an 
uneasy task when they had to close 
the item under discussion in order 

to be able to tackle the escalated cri-
sis in Nagorno-Karabakh Region. 
The participants eventually agreed 
on closing the debate once again, 
this time on the topic of the Crisis 
since this situation appeared to be 
of less importance for all the present 
countries. Therefore they decided to 
convey this topic to more relevant 
organizations and adopted the Joint 
Statement on this matter.  The 6 de-
legations of the V4+ concentrated 

on the Defense cooperation for most 
of the Sunday’s session and it is to 
say that the negotiations brought 
many unexpected decisions. For 
example, the Czech delegation took 
the strategy of negotiations very 
seriously and was able to carry 
through some of its national priori-
ties.  Thanks to the delegates of the 
Czech Republic the Joint Statement 
of the V4+ is bearing the name; 
The Prague Agreement on Com-

mon Sky. It is welcomed that the 
Assembly reached the consensus 
on the item under discussion and 
was able to move to other important 
point of agenda, Migration.  We will 
only see the future development of 
the negotiations on the final day of 
the conference, where the delegates 
will be issuing the Final Commu-
niqué.

ADÉL A J IŘ IČKOVÁ

Model V4+



WWW.STUDENTSUMMIT.CZ     |     CHRONICLE 11

Generální partner  
Pražského studentskeho summitu

Hlavní partner Modelu EUUniverzitní 
partner

Partner zahájení

Partner Chronicle

Partner jednání

Partneři Modelů

Mediální partneři

Top partneři

Hlavní mediální partner Mediální partner

Za podpory

 

Hlavní partner  
Modelu OSN




