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CTĚNÍ ČTENÁŘI,

vítáme vás na stránkách průvodce závěrečnou konferencí XXI. roč-
níku Pražského studentského summitu, jedinečného vzdělávacího 
projektu pro studenty středních a vysokých škol.

Uplynulých sedm měsíců bylo pro více než tři stovky našich účast-
níků skutečně mimořádnou výzvou. Prošli náročným přijímacím ří-
zením i podnětnou přípravnou částí, aby počínaje dnešním dnem 
zasedli coby pomyslní diplomaté do jednacích sálů a pokusili se nalézt 
životaschopná řešení řady světových problémů. 

Od stabilizace Libye přes mezinárodní finanční kriminalitu 
a svobodný přístup k informacím na internetu až po management 
mořských ekosystémů naši delegáti díky debatám s význačnými 
hosty z akademické, politické, mediální či byznys sféry, interaktivním 
seminářům, kreativním jednacím aktivitám i poutavému doprovodnému 
programu načerpali nesmírně cenné znalosti, vytříbili komunikační, 
argumentační, rétorické a vyjednávací dovednosti, upevnili schopnosti 
kritického i analytického myšlení a práce s textem a povzbudili svůj 
zájem o dění okolo nás.

V tom také spočívá výjimečný přínos projektu - umožňuje mladé 
generaci začít vnímat svět a jednotlivé události v širších souvislostech 
a kriticky je hodnotit, což podněcuje a povzbuzuje jejich odhodlání 
a chuť se v budoucnu přímo a aktivně podílet jak na formulaci a for-
mování reakcí na ně, tak i vedení celospolečenské diskuze o široké 
paletě palčivých témat.

Následující stránky vám tak přiblíží cestu, již jsme s delegáty v prů-
běhu tohoto ročníku urazili, a napoví, jak a kde získané kompetence 
upotřebí.

Srdečně děkujeme všem sponzorů, partnerům, hostům i celému 
přípravnému týmu, kteří tuto strhující výpravu podnikli s námi. Bez 
jejich snahy, nadšení a laskavosti by to nebylo možné. Každého z nich 
si upřímně vážíme.

Přejeme úspěšnou a příjemnou závěrečnou konferenci!

DEAR READERS,

We would like to invite you to reading of the Conference Book of 
the XXI season of the Prague Student Summit, the unique educational 
project for high school and university students from all over the Czech 
Republic and Central Europe. 

The past seven months posed a extraordinary challenge to all 
of over three hundred participants. They went through demanding 
application process and inspiring preparatory part of the project just 
to become diplomats of their countries. Starting from today, they 
will gather in negotiation rooms to fulfi l their goal — to fi nd viable 
solutions to numerous issues of worldwide importance. 

From stabilization of Libya through international financial 
criminality and free access to information, all the way to the 
management of marine ecosystems, our delegates stand in front of an 
uneasy task. However, thanks to debates with guests with academic, 
political, media or business background; thanks to interactive seminars 
and creative negotiation activities; and thanks to entertaining 
associated events, all students gained all they need to stand up to 
this challenge. They acquired valuable knowledge, improved their 
communication skills, mastered argumentation, negotiation and 
rhetorics, and adopted critical and analytical thinking skills which 
applies not only to spoken but also written text. All of this encouraged 
their interest in issues surrounding us all.

That is where the benefi t of the project lies – it gives the young 
generation a chance to see the world and the news it brings in a larger 
picture and in context. Thanks to this view students can critically think 
about the issues and this ability also motivates them to create their 
own opinions, to actively participate in reactions to these and also 
to take part in society-wide debate about variety of pressing issues.

Following pages will show you the journey that all the participant 
undertook during the past months and will also show you how the 
newly acquired skills and competences will be put to use.

We would also like to cordially thank to all our sponsors, partners, 
guests and members of the preparatory team who went on this 
adventure together with us. Without their eff ort, passion and kindness 
this all would never be possible. We truly appreciate each and every 
one of them. 

We wish you a pleasant and successful fi nal conference!

○○●
JAKUB JANIK,
hlavní koordinátor | Chief Coordinator
●○○
MARTIN MEZENSKÝ, 
zástupce hlavního koordinátora | Deputy Chief 
Coordinator
○●○
EVA PRUDILOVÁ,
programová koordinátorka | Programme 
Coordinator

CZ ENG
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Základním tradičním nebezpečím české politiky, které se utvářelo a rostlo po staletí, je 
nebezpečí provincialismu. Společně ale musíme na sebe vzít spoluodpovědnost za osud 

světa a v tomto pocitu žijete i vy s tím, že simulujete práci OSN. 
VÁCLAV HAVEL, bývalý prezident České republiky
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Záštita
Auspice

KATEŘINA VALACHOVÁ

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy v ČR.
Minister of Education, Youth and Sports

The Czech politics’ traditional fundamental danger, which has been evolving and 
growing during centuries, is the risk of provincialism. But we must together put on 
ourselves the co-responsibility for the world’s destiny and so you live in the sense of 
this feeling by simulating the work of the UN.
VÁCLAV HAVEL, former president of the Czech Republic
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O projektu
About the project

Summit je důvod, proč ráno vstávat. Je to způsob, jak všechno na jediný den hodit za 
hlavu a přitom být sama sebou. Je to to nejkrásnější, co znám, a nikdy nebudu schopná 

Summitu dostatečně poděkovat.
ANNA UMLAUFOVÁ, NATO
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CZ  Pražský studentský summit je unikátním projektem, kte-
rý vzdělává středoškolské a vysokoškolské studenty o problémech 
dnešního světa. Prostřednictvím simulace čtyř mezinárodních orga-
nizací poskytuje účastníkům možnost rozšiřovat své znalosti z oblasti 
mezinárodních vztahů, lidských práv, životního prostředí, ekonomie 
a mnohých dalších. Mladí lidé, zasedající v Modelu OSN, NATO, EU či 
V4+, jsou během projektu konfrontování s nejpalčivějšími problémy 
dnešní doby, o kterých jednají v roli zástupců více než sedmdesáti zemí. 

Letošní ročník je již 21. ročníkem v historii projektu. Svou historii 
začal psát v roce 1995, ve kterém byl pod názvem Pražský model OSN 
uspořádán poprvé. Od té doby ušel projekt dlouhou cestu, v letošním 
roce se ho účastní více než 320 středoškolských a vysokoškolských 
studentů. Díky Modelu V4+ již druhým rokem oslovuje i zahraniční 
studenty. Summit by však nemohl vzniknout bez podpory partnerů a 
práce přípravného týmu. Ten je tvořen více než šedesáti vysokoškol-
skými studenty, kteří ho celý rok ve svém volném čase a bez nároku 
na honorář připravují.

Summit každoročně začíná 1. září přijímacím řízením, pokračuje 
pěti přípravnými setkáními a na jaře vrcholí závěrečnou konferencí. V 
průběhu celého ročníku je účastníkům zprostředkována možnost roz-
víjet své rétorické, komunikační, argumentační, vyjednávací a jazykové 
dovednosti, které mohou uplatnit ve své další studijní i profesní kariéře.

Velmi důležitá je i podpora kritického a analytického myšlení. 
Účastníci měli během letošní přípravné části možnost vyslechnout více 
než 50 hostů z mnoha různých oblastí. Ti prostřednictvím vzdělávacích 
seminářů, přednášek a panelových debat nastínili účastníkům různé 
pohledy na celou řadu společenských a globálních problémů. Summit 
se snaží propojovat získávání teoretických znalostí s jejich praktickým 
využitím při simulaci mezinárodních organizací.

ENG  The Prague Student Summit is a unique project, which 
educates high school and university students about current global 
problems. Through the simulation of four international organizations, it 
provides participants with the opportunity to broaden their knowledge 
of international relations, human rights, environment, economy, and 
many other topics. The young people sitting in Models UN, NATO, EU 
and Visegrád Group+ are confronted with the most pressing issue of 
our age, about which they negotiate as the representatives of more 
than seventy countries.

This season is already the 21st  in the history of the project. The 
history of the project has started in the 1995, back then under the 
name of the Prague Model UN. Since then, the project has come a 
long way, as there will be more than 320 high school and university 
participants this year. Because of the Model V4+, international 
students are also taking part for the second time. However, Summit 
would not exist without the support of its partners and the work of 
the preparatory team. The team consists of more than 60 university 
students who have spent an entire year of their free time volunteering.

Summit starts annually on September 1, when the applications 
process opens. Consequently fi ve preparatory meetings are held and in 
spring Summit reaches its peak with the Final Conference. Throughout 
the year, the participants are given the opportunity to develop their 
rhetorical, argumentative, negotiation and language skills which they 
can use during their future academic or professional career.

Highly important is the support for critical and analytic thinking. 
During the preparatory period, the participants had the chance to 
hear more than 50 guests from all sorts of fi elds. Through educational 
seminars, lectures and panel debates, they outlined different 
viewpoints on various social and global problems. Summit aims at 
connecting theoretical knowledge with its practical application during 
the simulation of the international organizations.

Summit is the reason to get up in the morning. It is the way how to throw everything 
behind your head for a day and to be yourself. It is the most beautiful thing what I know 
and I will never be truly capable of saying a proper thank you to Summit.
ANNA UMLAUFOVÁ, NATO
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Model OSN
UN Model

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

ERIK TABERY, šéfredaktor časopisu Respekt
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CZ   Model OSN je nejstarším a zároveň největším modelem 
projektu. Tento model je určen především pro studenty středních škol 
a jeho jednacím jazykem je čeština. Studenti vytvářejí tří až pětičlenné 
delegace, které musejí projít přijímacím řízením. V něm je úkolem 
napsat esej na téma zahraničněpolitických priorit státu, který by de-
legace chtěla zastupovat v průběhu ročníku. Na základě anonymního 
vyhodnocení prací je delegaci přidělen konkrétní stát a její členové 
se rozdělí do jednotlivých simulovaných orgánů Modelu OSN, kde 
následně hájí zájmy jimi zastupovaného státu. Kromě středoškoláků 
se Modelu OSN mohou zúčastnit i studenti vysokých škol, kteří zde 
působí jako pozorovatelé.

V Modelu OSN XXI. ročníku Pražského studentského summitu 
je zastoupeno 64 států v šesti orgánech. Agendy orgánů jsou velmi 
rozmanité, díky čemuž mají studenti možnost si vybrat projednávaná 
témata dle vlastního zájmu.

V tomto ročníku se účastníci modelu mohli stát součástí:
 

Rady bezpečnosti OSN (UNSC)

Výboru pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC)

Hospodářského a fi nančního výboru (ECOFIN)

Rady pro lidská práva (HRC)

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) 

Environmentálního shromáždění OSN (UNEA)

Delegace musí prosazovat reálné zájmy zastupovaného státu, 
proto se klade velký důraz na vyhledávání a zpracovávání informací. 
Ty jsou nezbytné pro vypracování stanovisek – delegátova podkladu 
pro jednání, který mu má pomoci ujasnit si priority svého státu. Cílem 
jednání je přijetí životaschopného návrhu řešení předložených otázek.

ENG   The Model UN is the oldest as well as the largest model 
of the project. This model aims mainly at high school students and 
its negotiation language is Czech. The students form delegations 
of three to fi ve members, which then have to pass an admission 
procedure. The main task of the procedure is writing an essay on 
the topic of international policy priorities of a state the delegation 
wishes to represent throughout the year. At the basis of an anonymous 
essay evaluation, a specifi c state is assigned to the delegation and 
its members then split into individual simulated bodies of the Model 
UN where they advocate the interests of the state they represent. 
Not just high schoolers, but even university students can participate 
in the Model UN, where they act as observers.

At the Model UN of the XXI season of the Prague Student Summit, 
64 states are represented in 6 bodies. The agendas of bodies are 
very diverse, which enables the students to pick negotiation topics 
according to their interests.

This year, the participants of the model had the possibility to 
take part in:

 
United Nations Security Council (UNSC)

Disarmament and International Security Committee (DISEC)

Economic and Financial Committee (ECOFIN)

Human Rights Council (HRC)

UN Educational, Scientifi c and Cultural Organization (UNESCO)

UN Environment Assembly (UNEA)

The delegations have to uphold real interests of the state 
they represent, therefore, an emphasis is put on the importance 
of searching and processing of information. These are crucial for 
elaboration of position papers — delegate’s underlays for negotiation 
which are supposed to help them in clarifying the priorities of their 
state. The goal of the negotiation is the adoption of a viable proposal 
of solution to given issues.

To talk with this “future elite”, which is, apart from dealing with the relationships, 
school, clothes, fun, which obviously is connected with that age, also interested in what 
is around, gives me a great sense of optimism.
ERIK TABERY, Editor of the magazine Respekt
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CZ   Model NATO je určený pro středoškoláky a jeho náplní je 
simulace jednání na půdě Severoatlantické aliance. Zájemci o účast 
v Modelu NATO píší esej na zadané téma v anglickém jazyce, v němž 
následně probíhají i jednání a veškeré další aktivity. Letošní eseje se 
zabývaly citátem prvního generálního tajemníka NATO, že by tato 
organizace měla „udržet USA v Evropě, Rusko mimo ni a Německo 
při zemi“.

Nejúspěšnějších 28 středoškoláků získá možnost zastupovat 
jednotlivé členské státy NATO na jednání Severoatlantické rady, tedy 
nejvyššího politického orgánu Aliance. Program je koncipovaný tak, 
aby účastníci poznali NATO z různých úhlů. Zásadní dovedností pro 
úspěšnou účast v Modelu NATO je snaha nalézt konsenzus, bez nějž 
nelze přijmout žádné rozhodnutí. 

Během pěti proběhlých přípravných setkání měli účastníci Modelu 
NATO možnost připravit se na konferenci jak z hlediska odborného, 
tak dovednostního. Kromě základních faktických informací o NATO 
studovali témata týkající se nejdůležitějších aktuálních bezpečnost-
ních hrozeb úzce souvisejících s jejími aktivitami. Nyní se jimi budou 
zabývat na nadcházející simulaci jednání Severoatlantické rady. Na 
agendě se tak objeví otázka hybridní války, Readiness Action Plan či 
další vývoj vztahů s Ruskou federací.

.

ENG   The Model NATO is designed for high school students 
and its main purpose is to simulate the diplomatic negotiations on 
the grounds of the North Atlantic Alliance. The ones who would be 
interested in participating in the Model NATO must write an essay 
on a given topic in English in which all the other activities are held 
as well. This year’s essay dealt with the quote of the fi rst Secretary 
General of NATO which says that NATO’s main goal is “to keep the 
Russians out, the Americans in, and the Germans down”.

Twenty eight most successful high school students will get the 
opportunity to represent each of the member states of NATO at 
the meeting of the North Atlantic Council, a supreme political body 
of the Alliance. The program is designed so that the participants 
learn about NATO from diff erent perspectives. Essential skills for 
successful participation in the Model NATO include the eff ort to reach 
a consensus, because it is impossible to make any decision without it.

During the fi ve preparatory meetings the participants of the 
Model NATO had the opportunity to prepare for the Conference both 
in terms of expertise and skill. In addition to basic factual knowledge 
regarding the North Atlantic Treaty Organization, the participants 
learnt about topics related to current security threats, which are 
closely related to the activities, which they will discuss during the 
upcoming simulation of the North Atlantic Council. The agenda 
includes the hybrid warfare, the Readiness Action Plan and further 
development of relations with the Russian Federation.

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

KAREL SCHWARZENBERG, bývalý ministr zahraničních věcí České republiky
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Model NATO
NATO Model

I believe that if these will be the partners of young democracy, both sides will be in 
good hands, I have no worries about that.
KAREL SCHWARZENBERG, former Minister of Foreign Aff airs of the Czech Republic
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CZ   Model EU Pražského studentského summitu je určen 
vysokoškolským studentům. Jednacím jazykem je čeština a program 
je koncipován tak, aby náročností odpovídal věkově starším a zkuše-
nějším účastníkům.

Zájemci o účast musejí projít přijímacím řízením, v němž píší esej 
refl ektující vybranou aktuální evropskou problematiku a motivační 
dopis. Na základě anonymizovaných výsledků přijímacího řízení jsou 
jim přiděleny státy a umožněna účast na projektu.

Na úspěšné uchazeče čeká 28 křesel, jedno pro zástupce každého 
členského státu Evropské unie. Model simuluje Radu EU a snaží se po-
skytnout svým účastníkům zajímavou a interaktivní formou znalosti 
a dovednosti nejen z oblasti evropské integrace, ale i práce se zdroji 
a legislativou. Velký důraz je kladen na vzájemnou spolupráci během 
jednání či při konzultacích v regionálních skupinách.

Jedním z největších specifi k Modelu EU na Pražském studentském 
summitu jsou projednávaná témata. Body agendy se účastníci dozvědí 
na konci prosince, a to proto, aby účastníci jednali o problémech, které 
se paralelně řeší na půdě Evropské unie. Na aktuálnost je zde tedy 
kladen důraz o něco více než v jiných modelech Pražského student-
ského summitu, s čímž se ovšem také zvyšuje náročnost při práci 
s informacemi. Rozmanitá agenda umožňuje účastníkům vyzkoušet 
celou škálu rolí – ministr zahraničí, ministr fi nancí, i jiné exekutivní 
posty. Simulované jednání Rady EU na závěrečné konferenci je tedy, 
vzhledem k pestrosti rolí účastníků i aktuálnosti agendy, velkou výzvou.

ENG   The Model EU of the Prague Student Summit is a model for 
university students. The offi  cial language is Czech and the programme 
is designed in its demands for older and more experienced participants.

The ones who are interested in participation must undergo an 
application process which consists of writing an essay on a particular 
European issue and of a cover letter. Member states are then divided 
among the participants based on an anonymous evaluation.

There are 28 seats waiting for the successful applicants, each for 
one member state of the European Union. The Model simulates the 
Council of the European Union and it pursues providing its participants 
with knowledge and skills not just from the field of European 
integration through interesting and interactive form, but also by 
working with resources and legislation. Cooperation is emphasized 
during the negotiations and the regional working groups.

One of the highlights of the Model EU at the Prague Student 
Summit are the debated topics. The participants get to know the 
points of agenda at the end of December. That is slightly later than 
in other models, because they should be dealing with the problems 
the European Union is addressing at the same time. Hence, there is 
a greater emphasis on being up to date than in other models of the 
Prague Student Summit, which also brings higher demands when 
working with sources. Diverse agenda enables the participants to try 
out various roles – Ministers of Foreign Aff airs, Ministers of Finance 
and other executive positions. Thus, considering the diversity of the 
positions and the currentness of the topics, the simulated negotiations 
of the Council of the European Union constitute a major challenge.

Summit jpro mě čas a místo, kde se nemusím stydět za sebe a svůj názor.
VOJTĚCH LAITL, ECOFIN 
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Model EU
EU Model

For me, Summit is time and place where I don’t have to be ashamed of 
myself and my opinion.
VOJTĚCH LAITL, ECOFIN
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Model V4+
V4+ Model

Mně se moc líbí myšlenka, která podporuje aktivitu mladých lidí, aby se zajímali o věci 
veřejné, nikoli jen o sebe. Už jen to, že jsou tady o víkendu, znamená, že mají zájem. 

ŠIMON PÁNEK, ředitel organizace Člověk v tísni
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CZ   Model V4+ je nejmladší přírůstek do „rodiny modelů 
Summitu“. Svou premiéru si úspěšně odbyl v rámci loňského ročníku. 
Letos tak zažije své druhé narozeniny.

Jedná se o první mezinárodní model na Pražském studentském 
summitu. Model V4+ simuluje zasedání zemí Visegradské skupiny, 
Německa a Rakouska. Vysokoškolští studenti z těchto zemí se zde 
účastní pečlivě připraveného, týden dlouhého vzdělávacího programu 
v anglickém jazyce. 

Zájemci o účast procházejí příjímacím řízením, jež se skládá z eseje 
a motivačního dopisu. Úspěšně přijatí dostanou možnost na simulo-
vaném jednání hájit zájmy členské země, což jim pomůže nejen lépe 
poznat aktuální středoevropská témata, ale také politiku a zahranič-
něpolitické priority svého státu.

Jednání na závěrečné konferenci předchází intenzivní třídenní 
přípravná část, v níž na účastníky čeká série zajímavých přednášek, 
interaktivních seminářů a vyjednávacích aktivit. Součástí je též bohatý 
doprovodný program. Při letošním jednání účastníci musejí nalézt 
kompromisní řešení v otázkách týkajících se vojenské a bezpečností 
spolupráce, energetické unie a digitálního trhu EU.

Model V4+ poskytuje účastníkům jedinečnou šanci potkat sku-
pinu inspirativních lidí, řešit problémy, které jsou aktuální a důležité 
pro jejich rodné země, překonat strach z vystupování na veřejnosti 
a procvičit si svou angličtinu. To všechno navíc v krásném prostředí 
Prahy, jednoho z nejkrásnějších měst v Evropě.

ENG   The Model V4+ is the youngest member of Summit’s family. 
It had its successful premiere in the last year and now celebrates the 
second birthday.

This is the fi rst international model of the Prague Student Summit 
and it simulates the negotiation of the Visegrad Group, Germany, and 
Austria. The university students from those countries participate in 
a whole week-long, thoroughly prepared educational programme 
which is held in English.

Delegates are chosen based on their application essay and cover 
letter. Consequently they represent countries and their particular 
interests during the simulation. This structure allows a better 
understanding of the current Central European issues as well as the 
foreign policy priorities of respective states.

Intensive three-day long preparatory workshops are followed 
by the negotiation. The series of interesting lectures, interactive 
seminars, and negotiation activities await the participants. The variety 
of social events is also a part of experience. There are topics of the 
military and security cooperation, energy union, and digital market 
on this year’s agenda and delegates have to reach a compromise in 
order to solve them.

The V4+ Model off ers the delegates a unique opportunity to meet 
an inspiring group of young people, try to fi nd solution of current 
challenges, overcome the fear of the public speaking, and practice 
their English. Moreover, it all takes place in Prague, one of the most 
beautiful cities in Europe.

I really like the idea which supports the activity of young people to become interested 
in civil society, not only in themselves. Even the thing that they are here during the 
weekend means that they are interested.
ŠIMON PÁNEK, Director, People in Need
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Přípravná setkání
Preparatory meetings

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

ELIŠKA HAŠKOVÁ-COOLIDGE, odbornice na etiketu, bývalá asistentka pěti prezidentů USA

CZ   Pětice přípravných setkání pro delegáty 
se pořádá na půdě Vysoké školy ekonomické 
v Praze, a to od listopadu do března.

ENG   Five of preparatory meetings for 
delegates is organized at the University of Economics 
in Prague from the November to March.
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Young people who create the Prague Student Summit are unique and hopeful engine 
leading the society to more trust and goodwill.
ELIŠKA HAŠKOVÁ-COOLIDGE, etiquette expert, former assistant of fi ve U.S. presidents
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CZ   

I → 7. LISTOPADU 2015
Letošní první přípravné setkání proběhlo za účasti ministra 
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího 
Dienstbiera. Po jeho vystoupení a diskusi se studenty 
na téma lidských práv po roce 2015 se účastníci 
rozdělili dle regionů, do kterých spadají jejich státy, 
a zúčastnili se seminářů o tamější aktuální situaci. 

HOSTÉ

Přednáška a diskuze: Lidská práva pro roce 2015
JIŘÍ DIENSTBIER 
je ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 
předsedou Legislativní rady vlády a senátorem za ČSSD.

Regionální seminář: Latinská Amerika a Karibik
PETR BOHÁČEK 
je spolupracovníkem Výzkumného centra AMO se zaměřením na 
transatlantické vztahy, domácí politiku USA a Latinskou Ameriku.

Regionální seminář: Východní Evropa a postsovětský prostor
VÍT DOSTÁL
je ředitelem Výzkumného centra AMO, odborně se zaměřuje 
na středoevropskou spolupráci, polskou zahraniční a vnitřní 
politiku a českou zahraniční a evropskou politiku.

Regionální seminář: Evropská unie
PETR KANIOK
je odborným asistentem na Katedře mezinárodních vztahů 
a evropských studií FSS MU a šéfredaktorem periodika 
Politologický časopis.

Regionální seminář: Blízký východ a Maghreb
TOMÁŠ KAVÁLEK
je analytikem Výzkumného centra AMO se zaměřením na Blízký 
východ a severní Afriku.

Regionální seminář: Transatlantický prostor
KRYŠTOF KRULIŠ
je analytikem Výzkumného centra AMO se zaměřením na vnitřní 
trh a právo EU a vztah EU a anglofonních zemí.

Regionální seminář: Dálný východ a Oceánie
SUE NGUYEN
je projektovou koordinátorkou programu ALYAS - AMO Lectures 
for Young Asia Scholars. Odborně se zabývá čínsky mluvícími 
zeměmi a pevninskou jihovýchodní Asií.

Regionální seminář: Subsaharská Afrika
JAN PROUZA
působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských 
studií Metropolitní univerzity Praha s odborným zaměřením 
na subsaharskou Afriku.

DISEC
ANTONÍN BERDYCH, expert na českou domácí a zahraniční 
politiku, zakladatel projektu České souvislosti a bývalý dlouholetý 
předseda AMO.

JAN KUŽVART, arabista a expert na bezpečnostní problematiku 
v kontextu s Islámským státem.

EU
PETR KANIOK, expert na problematiku politického systému 
Evropské unie.

II → 5. PROSINCE 2015
Podruhé se účastníci Pražského studentského summitu 
sešli na začátku prosince a přípravné setkání tentokrát 
zaostřilo na osobní rozvoj. Během dopolední části tak 
po velmi krátkém vstupu s organizačními informacemi 
proběhly dva bloky seminářů dotýkajících se tohoto 
širokého tématu. Účastníci si přitom zvolili, které 
semináře by chtěli navštívit ze všeho nejvíce.

HOSTÉ

Podnikání ve světě sociálních médií
PETR ANDRÝSEK  
je CEO social media agentury SocialSharks. Vedl marketing 
na sociálních sítích řady společností, např. Baťa, Phillips, 
UniCreditBank nebo Lidl.

Život a práce žurnalisty
JAN BEZDĚK
je redaktorem zpravodajství České televize. Znát jej můžete 
především z živých výstupů z terénu.

Občanská participace
JAN ČIŽINSKÝ 
je starostou městské části Praha 7, pedagogem a držitelem 
ocenění za mimořádný přínos při prosazování principu 
transparentnosti ve veřejné správě.

Summit pro mne znamená výzvu a jedinečnou příležitost jak překonat 
své nedostatky, navázat nové kontakty a odejít jako lepší člověk.

JAKUB ZBÝTOVSKÝ, Evropská unie
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Konec prokrastinace!
DENISA DĚDIČOVÁ 
je konzultantkou a lektorkou společnosti GrowJOB Institute. 
Vede semináře zaměřené na time-management, sebedisciplínu 
a boj s prokrastinací.

Studium v zahraničí
ONDŘEJ DOČKAL 
je magisterským studentem ekonomie na Queen’s College 
Univerzity Cambridge a bývalým hlavním koordinátorem 
Pražského studentského summitu.

Jak napsat CV a motivační dopis
TOMÁŠ ERVÍN DOMBROVSKÝ 
je vedoucí oddělení analýz, komunikace a vnějších vztahů 
společnosti LMC, provozovatele portálu Jobs.cz. Dlouhodobě 
se věnuje oblasti lidských zdrojů.

Mladí v politice
DOMINIK FERI 
je členem Rady statutárního města Teplice, nejmladším radním 
v České republice a členem TOP 09.

Rétorika
MÍŠA JADRNÁ 
je lektorkou kurzů rétoriky a moderování na Vyšší odborné škole 
herecké. Pracuje také jako rozhlasová moderátorka pražského 
Tip Rádia.

Diplomatický protokol
JAN KOPECKÝ 
je emeritním velvyslancem České republiky v Argentině, 
Paraguayi, Peru a Bolívii a předsedou České iberoamerické 
společnosti.

Dobrovolnictví
ŠIMON PRESSER  
je bývalým členem vedení Pražského studentského summitu 
a koordinátorem konferencí AMO. Účastnil se studentských 
dobrovolnických projektů v Kamerunu a Ghaně.

Světem fi nancí
ŠTĚPÁN ŘEZÁČ 
je relationships manager Komerční banky. Spoluzodpovídá za 
fi nanční organizaci studijních pobytů v rámci programu Erasmus+.

Bc., Mgr., Ph.D., OMG aneb Život akademika
DOMINIK ŽIDEK
v současnosti působí jako interní doktorand na Katedře práva 
životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty MU.

DISEC
TOMÁŠ REZEK, analytik Výzkumného centra AMO 
se zaměřením na kybernetický terorismus a bezpečnost. 

EU
PETRA PEJCHOVÁ, expertka na Evropskou unii a evropské 
právo, bývalá koordinátorka Modelu EU.

III → 9. LEDNA 2016
Po Vánocích proběhlo již třetí přípravné setkání, jehož 
hlavním tématem byla informační válka. Toto téma 
probírali jak vzácní hosté v panelové diskusi, tak i někteří 
odvážní účastníci, kteří vystoupili s plenárními projevy. 
V nich před všemi svými kolegy představili postoje 
reprezentovaných států ke zmiňované problematice.

HOSTÉ

Panelová dikuse
DAVID SMOLJAK (moderátor)
vedle vlastní scénáristické práce pomáhá organizovat debaty 
o českých médiích. Je členem výboru platformy „Svobodu 
médiím!“. V minulosti pracoval jako scénárista a dramaturg v řadě 
českých televizí.

TOMÁŠ MAĎAR
je analytikem Výzkumného centra AMO se zaměřením na 
kybernetickou bezpečnost a s ní spjaté fenomény, jako jsou 
například kybernetický způsob vedení boje či kybernetická 
kriminalita.

JIŘÍ SCHNEIDER
je výkonným ředitelem Aspen Institute Prague, vědeckým 
pracovníkem a bývalým prvním náměstkem ministra zahraničních 
věcí České republiky.

JOSEF ŠLERKA
je vedoucím oboru Studia nových médií na Filozofi cké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Předmětem jeho odborného zájmu 
jsou především sémiotika a strojová analýza textů na sociálních 
sítích.

DAVID VAUGHAN
je novinářem původem ze Spojeného království. Vyučuje 
žurnalistiku na Anglo-American University v Praze, v minulosti 
působil jako pražský zpravodaj BBC a vedl zahraniční vysílání 
Českého rozhlasu.

Summit means for me a challenge and a unique opportunity how to overcome 
my setbacks, make new contacts and leave as a better person.
JAKUB ZBÝTOVSKÝ, European Union
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UNEA
MARTIN RULÍK, expert na hydrobiologii a ekologii tekoucích 
vod.

DISEC
PAVLA CHEJNOVÁ, odbornice na jazykovou kulturu a rétoriku.

EU
ADÉLA DENKOVÁ, spolupracovnice Výzkumného centra AMO 
se zaměřením na klimaticko-energetickou politiku Evropské unie.

IV. → 13. ÚNORA 2016
Dopolední program čtvrtého přípravného setkání otevřela 
tzv. Masarykova debata, v níž se Jan Skopeček a Radek Špicar 
přeli o tezi „Přijetí eura je pro Českou republiku výhodné.“ 
Radku Špicarovi se podařilo svými argumenty z původního 
nesouhlasu účastníků nakonec vykřesat většinovou podporu 
pro přijetí společné evropské měny. Po debatě následoval 
blok interaktivních seminářů týkajících se Evropské unie.

HOSTÉ

Masarykova debata
MATĚJ FELDEK (moderátor)
je zakladatelem projektu Masarykových debat a absolventem 
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se věnoval 
otázkám spojeným s vedením volební kampaně a volebním 
marketingem.

RADEK ŠPICAR (zastánce teze)
je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. 
V minulosti působil jako náměstek místopředsedy vlády 
pro ekonomiku.

JAN SKOPEČEK (odpůrce teze)
je členem výkonné rady Občanské demokratické strany, 
zastupitelem ve Středočeském kraji a radním města Hořovice. 
Po skončení svých studií na VŠE zde začal přednášet ekonomii 
veřejného sektoru.

Práce v Evropském parlamentu
JAN CIESLAR 
zastává pozici akreditovaného asistenta poslankyně Michaely 
Šojdrové v Evropském parlamentu a zároveň je 1. místopředsedou 
České rady dětí a mládeže. V minulosti pracoval jako tiskový 
mluvčí na Ministerstvu kultury ČR a Českého statistického úřadu.

Ochrana vnějších hranic EU
MARTIN HRABÁLEK 
působí na Mendelově univerzitě v Brně. Specializuje se na region 
Latinské Ameriky, ale zabývá se také problematikou mezinárodní 
bezpečnosti a hranic. Jako externí přednášející působí také 
na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Právo Evropské unie
PAVEL KLÍMA 
přednáší o právu Evropské unie na Metropolitní univerzitě v Praze. 
Ve své advokátní kanceláři se zároveň specializuje na občanské, 
obchodní a trestní právo.

EU 101 aneb Úvod do Unie
ONDŘEJ MOCEK 
je analytikem Výzkumného centra AMO se specializací 
na institucionální aspekty evropské integrace a interním 
doktorandem oboru Evropská studia na Fakultě sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně.

TTIP
ALICE REZKOVÁ 
je analytičkou Výzkumného centra AMO se specializací 
na ekonomické politiky zemí jižní, jihovýchodní a východní Asie 
a mimo to se zabývá poradenstvím v oblasti vstupu na asijské trhy.

Poradní orgány EU
PAVEL TRANTINA 
je členem Evropského hospodářského a sociálního výboru, 
manažerem projektů a spolupráce s EU v České radě dětí 
a mládeže a nezávislým konzultantem. V minulosti zastával 
například pozici politického analytika v Kanceláři prezidenta 
republiky.

Práce COREPER v praxi
MILENA VICENOVÁ 
je v současnosti projektovou manažerkou v Technologické 
agentuře ČR. Je bývalou ministryní zemědělství, ředitelkou 
programu SAPARD a vedoucí Stálého zastoupení České republiky 
při Evropské unii.

UNSC
IVAN GABAL, poslanec PS PČR a expert na integrační politiku.

DISEC
KAMILA ŠROLEROVÁ, odbornice na mezinárodní právo.
ŠIMON PRESSER, odborník na rétoriku a soft-skills.

Je důležité dívat se na svět očima druhých lidí. Domnívám se, že aktivity na Pražském 
studentském summitu, kterými se mladí lidé učí kriticky myslet, diskutovat a vžít se do 

postojů druhých, jsou to nejdůležitější, co je možné dnes pro demokracii udělat.
TOMÁŠ HALÍK, teolog a fi losof
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NATO
VOJTĚCH BAHENSKÝ, spolupracovník Výzkumného centra 
AMO, expert na hybridní válku.
MATTHEW LOKEN, rada Velvyslanectví Kanady pro politické 
a ekonomické otázky a veřejnou diplomacii.

EU
EVA DIANIŠKOVÁ, odbornice na sociální politiku.

HRC
KRISTÝNA ANDRLOVÁ, právnička české kanceláře Úřadu 
vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

V. → 5. BŘEZNA 2016
Poslední přípravné setkání se na Vysoké škole ekonomické 
se soustředilo na téma „Svět po krizi“. První na řadu přišla 
panelová diskuze o důsledcích a poučení z krizových situací 
nejen ve světové ekonomice. Po jejím skončení opět jeden 
po druhém k řečnickému pultíku přicházeli sami účastníci, 
velvyslanci a ministři jednotlivých zemí a přednášeli své plenární 
projevy na téma „Vyrovnávání se s následky hospodářské krize“.

HOSTÉ

Panelová diskuse
JANA VOTAVOVÁ (moderátorka)
je koordinátorkou Národního parlamentu dětí a mládeže, jehož 
cílem je zapojit mladé lidi do veřejné debaty. Předtím pracovala 
v oblasti mládežnických samospráv.

OLDŘICH DĚDEK
působí jako národní koordinátor pro zavedení eura v ČR 
a profesor pro obor ekonomie na Institutu ekonomických studií 
FSV UK. V minulosti pracoval jako viceguvernér České národní 
banky.

KAREL HAVLÍČEK
je předsedou představenstva Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR. Zároveň je generálním ředitelem 
poradenské fi rmy Sindat Group a členem vládní Rady pro výzkum, 
vývoj a inovace.

MILENA JABŮRKOVÁ 
je členkou představenstva česko-slovenské fi liálky IBM, zároveň 
zde zastává funkci Government Programs Executive. Dále je 
členkou představenstva a členkou evropského týmu ve Svazu 
průmyslu a dopravy České republiky.

ECOFIN
IRENA ROZSYPALOVÁ, odbornice na rétoriku.

NATO
KRISTINA SOUKUPOVÁ, expertka na obranu a bezpečnost.

EU
MARKÉTA NOVOTNÁ, odbornice na schengenský prostor 
a Evropskou unii

It is important to look at the world through the eyes of other people. I assume that the 
activities of Prague Student Summit, by which the young people learn to think critically, 
discuss and put themselves in other’s people place, are the most important thing which 
is possible to do for today’s democracy.
TOMÁŠ HALÍK, theologian and philosopher
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ENG   

I → NOVEMBER 7, 2015
The fi rst preparatory meeting of the XXI Prague Student 
Summit was attended by Minister of the Czech Republic’s 
Government for Human Rights, Equal Opportunities 
and Legislation and the Chairman of the Government 
Legislative Council Jiří Dienstbier. After his presentation 
and the discussion about human rights after 2015, the 
participants created regional groups based on their country’s 
geographical classifi cation and attended various seminars 
focusing on the current situation within these regions. The 
seminars were mostly led by AMO respective experts.

GUESTS

Lecture and discussion: Human rights after 2015
JIŘÍ DIENSTBIER 
is the Minister of the Czech Republic´s Government for Human 
Rights, Equal Opportunities and Legislation, Chairman of the 
Government Legislative Council and Senator for ČSSD. 

Seminar on Latin America and Caribbean 
PETR BOHÁČEK 
is AMO Research Center Associate Fellow concentrating on 
transatlantic relations, US domestic policy and Latin America..

Seminar on Eastern Europe and post-Soviet space
VÍT DOSTÁL
is the Director of the AMO Research Center, specializing in 
cooperation within the Central European region, Polish foreign 
and domestic policy and Czech foreign and European policy.

Seminar for the Model EU
PETR KANIOK
is an Assistant Professor at the Department of International 
Relations and European Studies of Masaryk University and 
current editor in chief of the Czech Journal of Political Science.

Seminar on Middle East and Maghreb
TOMÁŠ KAVÁLEK
is an analyst at the AMO Research Center who is holding 
expertise in Middle East and North Africa. 

Seminar on Transatlantic region
KRYŠTOF KRULIŠ
is an analyst at the AMO Research Center focusing on European 
single market and law and the relation between the EU and 
Anglophone countries.

Seminar on Far East and Oceania
SUE NGUYEN
is the project coordinator of The ALYAS - AMO Lectures for 
Young Asia Scholars. She specializes in Chinese-speaking 
countries and the mainland Southeast Asia.

Seminar on Sub-Saharan Africa
JAN PROUZA
works at the Faculty of International Relations and European 
Studies of Metropolitan University Prague and his main 
specialization is Sub-Saharan Africa. 

DISEC
ANTONÍN BERDYCH is an expert in Czech domestic and foreign 
policy and founder of the project České souvislosti and former 
director of AMO.

JAN KUŽVART is an Arabist and expert in safety issues in 
connection with the Islamic State.

EU
PETR KANIOK is an expert in issues of political system of the 
European Union. 

II → DECEMBER 5, 2015
The beginning of December marked the second preparatory 
meeting of the participants of the XXI Prague Student Summit. 
This workshop aimed at personal development. Apart from 
a very short organizational introduction, the whole morning 
program consisted of two blocks of seminars dedicated to 
this wide-ranging topic. It was only up to the participants 
to choose the topic they were most eager to learn about.

GUESTS

Doing business in the era of social media
PETR ANDRÝSEK  
is the CEO of the social media agency SocialSharks. In the past, 
he was responsible for social media marketing of many well-
known companies, such as Baťa, Phillips, UniCredit Bank and Lidl.

The life and work of a journalist
JAN BEZDĚK
is an editor working at the news department of the Czech 
Television. He graduated from the Faculty of Business 
Administration at the University of Economics Prague.

Věřím, že mi Summit otevře oči a budu potom vědět, co chci dělat, kam jít.
JAN DVOŘÁK, UNSC



23

Civic participation
JAN ČIŽINSKÝ 
is the mayor of the city district Prague 7, a pedagogue and a 
holder of various signifi cant contribution awards for enforcement 
of the principle of transparency in public administration.

End procrastination!
DENISA DĚDIČOVÁ 
works both as a consultant and a lecturer at the GrowJOB 
Institute. She is the leader of several seminars about time-
management, self-discipline and fi ghting against procrastination.

Study abroad
ONDŘEJ DOČKAL 
is pursuing his master studies in economy at the Queen’s 
College of the University of Cambridge. He is also a former Chief 
Coordinator of the Prague Student Summit.

How to write a CV and a cover letter
TOMÁŠ ERVÍN DOMBROVSKÝ 
is the head of the department of analysis, communication and 
external communication at LMC, the web-operator of Jobs.cz. He 
has been working in the area of human resources for many years.

Youth in politics
DOMINIK FERI 
is a member of the town council and the youngest alderman in 
the Czech Republic. He is also a member of the political party 
TOP09.

Rhetoric
MÍŠA JADRNÁ 
is a lecturer of the courses about rhetoric and moderating at 
the College of Dramatic Arts Prague. She also works as a radio 
moderator at Tip Radio in Prague.

Diplomatic protocol
JAN KOPECKÝ 
is an ambassador emeritus of the Czech Republic to Argentina, 
Paraguay, Peru, Bolivia and the chair of the Czech Iberian 
American Society.

Volunteering
ŠIMON PRESSER  
is a former coordinator of the Prague Student Summit and AMO 
conferences. He participated in student projects in Cameroon and 
Ghana. 

Financial World
ŠTĚPÁN ŘEZÁČ 
is a relationships manager at the Commerce Bank. He shares 
responsibility for fi nancial organization of study visits under the 
program Erasmus+.

Bc., Mgr., Ph.D., OMG or The Life of an Academician
DOMINIK ŽIDEK
currently works as an Assistant at the Department of the 
Environment and Land Law at the Masaryk University.

DISEC
TOMÁŠ REZEK is an AMO expert in cyberterrorism and safety.

EU
PETRA PEJCHOVÁ is an expert in issues of European Union and 
European law.

III → JANUARY 9, 2016
After a monthly break, already the third preparatory meeting of 
this year’s Prague Student Summit took its place. This particular 
one was focusing on another interesting topic – information 
warfare. The topic of such importance was being discussed not 
only among invited distinguished guests, but also by several 
courageous participants of the Summit who took the stage 
by performing their plenary speeches. Both the audience and 
other participants were thus enriched and informed about 
the respected countries’ positions towards this issue.

GUESTS

Panel discussion
DAVID SMOLJAK (host)
is busy and dedicative not only in terms of his primary job as a 
scriptwriter, but he also helps to organize debates about Czech 
media. He is a member of the committee for the ‘Save the Media!’ 
platform. In the past, he mostly worked as a scriptwriter and 
dramaturge at several Czech TV stations. 

TOMÁŠ MAĎAR
is an analyst at the AMO Research Center who is holding 
expertise in cyber-security and interconnected phenomena such 
as cyber war and cyber crime. 

JIŘÍ SCHNEIDER
is an executive director of the Aspen Institute Prague, researcher 
and a former Political Secretary of the Ministry and the Director 
of Minister’s Cabinet at the Ministry of Foreign Aff airs of the 
Czech Republic. 

I believe that Summit will open my eyes and I will afterwards know what I want to do 
and where to go.
JAN DVOŘÁK, UNSC
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JOSEF ŠLERKA
is the head of the master’s degree program Studies of New Media 
at the Faculty of Arts of the Charles University in Prague. The 
main area of his interest and expertise is semiotics and machine-
analysis of the texts published on social networks.

DAVID VAUGHAN
is a journalist born in the United Kingdom. He is a teacher of 
journalism at the Anglo-American University in Prague. Before, 
he was working as a Prague-based correspondent for the BBC 
and was the head of the foreign dimension of the Czech radio 
broadcast.

UNEA
MARTIN RULÍK, expert in hydrobiology and ecology of fl owing 
water.

DISEC
PAVLA CHEJNOVÁ is an expert in language culture and 
rhetoric.

EU
ADÉLA DENKOVÁ is an Associate Fellow of the AMO Research 
Center focused on climate and energy policy of the European 
Union.

IV → FEBRUARY 13, 2016
The morning part of the fourth preparatory meeting was 
dedicated to so-called Masaryk’s debate focused on the 
topic ‘Adoption of Euro in the Czech Republic is for our own 
advantage’. This debate was attended by two respected 
experts, namely Jan Skopeček a Radek Špicar, both of whom 
were trying to win the major support of the audience for 
the opinions they were representing. In the end, Mr. Špicar 
managed to change the mind of most of our participants 
and so won the debate by the argumentation in favor of 
Euro-adoption. The debate was traditionally followed by 
the blocks of seminars about the European Union. 

GUESTS

Masaryk’s debate 
MATĚJ FELDEK (Host)
is the founder of the project dedicated to Masaryk’s debates 
and graduated from the Faculty of Social Studies of the Masaryk 
University. During his studies, he focused mostly on the issues 
concerning political campaigns’ management and political 
marketing.

RADEK ŠPICAR (the affi  rmative side)
is a vice-chair of the Confederation of Industry of the Czech 
Republic. In the past, he held the function of the Deputy Vice-
prime Minister for Economy and later both as a member of the 
management of Škoda Auto for external relations and a director 
of Aspen Institute Prague.

JAN SKOPEČEK (the opposing side)
is a member of Executive Board of Civic Democratic Party 
(ODS), Councilor of Central-Bohemian Region and Councilor 
of Hořovice. After graduating at the University of Economics in 
Prague he started to give lectures of the Economics of Public 
Administration. 

Work at the European Parliament
JAN CIESLAR 
is an accredited assistant of Member of European Parliament, 
Michaela Šojdrová, and at the same time holds the position of 
First Deputy Chairman of Czech Council for Children and Youth. 
He worked as a Spokesperson of Ministry of Culture and Czech 
Statistical Offi  ce.

Protection of the external borders of the European Union
MARTIN HRABÁLEK 
lectures at the Mendel University in Brno, specializing in Latin 
American region and the area of International Security and 
Borders. He also lectures externally at the Faculty of Social 
Studies of the Masaryk University.

European Law
PAVEL KLÍMA 
teaches European Union Law at the Metropolitan University in 
Prague. His law fi rm focuses on civil, commercial and criminal law.

EU 101 or The Introduction to the European Union
ONDŘEJ MOCEK 
is an analyst at the AMO Research Center, specializing in 
institutional aspects of the European integration. He is also an 
Assistant with the major in European Studies at the Faculty of 
Social Studies of the Masaryk University in Brno.

TTIP
ALICE REZKOVÁ 
is an analyst at the AMO Research Center. Her fi eld of expertise 
covers economic policies of south, southeast and eastern 
Asian countries. She also provides advisory services regarding 
successful entry into the Asian market. In the past, she also held 
the function of Director at AMO.

Summit je magický projekt, který otvírá oči a mění životy. Ať už si ho zamilujete, tak jako 
já, či ne, rozhodně vám otevře obzory a najdete zde úžasné lidi.

JIŘÍ MRAVEC, UNESCO
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Advisory organs of the European Union
PAVEL TRANTINA 
is a member of the European Economic and Social Committee, 
cooperation and project manager at the Czech Council of 
Children and Youth and a independent consultant. Beforehand, 
he also used to work as a political analyst at the Offi  ce of the 
President of the Czech Republic.

COREPER in practice
MILENA VICENOVÁ 
works currently as a project manager at the Technological Agency 
of the Czech Republic. She is a former Minister for Agriculture, a 
director of the program SAPARD and the head of the Permanent 
Mission of the Czech Republic to the European Union.  

UNSC
IVAN GABAL, deputy and expert in the integration policy.

DISEC
KAMILA ŠROLEROVÁ, expert in international law.
ŠIMON PRESSER, expert in rhetoric and soft-skills. 

NATO
VOJTĚCH BAHENSKÝ, Associate Fellow of the AMO Research 
Center, expert in hybrid war.
MATTHEW LOKEN, Counsellor of the Embassy of Canada 
focusing on political, economic and public diplomacy.

EU
EVA DIANIŠKOVÁ, expert in social security policies.

HRC
KRISTÝNA ANDRLOVÁ, lawyer in the Czech Offi  ce of the 
United Nations High Commissioner for Refugees.

V → MARCH 5, 2016
The fi fth Summit preparatory meeting at the University of 
Economics focused on the topic labeled as ‘The world after 
crisis’. The fi rst part of the program was dedicated to the 
panel discussion about the impacts and lessons learnt from 
various crises from across the world, concerning not only the 
dimension of world economy. The discussion was followed by 
the individual speeches of the participants - representatives, 
ambassadors and ministers of various countries who 
shared their positions and statements on this agenda. 

GUESTS

Panel discussion
JANA VOTAVOVÁ (Host)
is a coordinator of the National Parliament of Children and 
Youth whose mission is to get more young people involved in the 
public debate. Beforehand, she used to work in the fi eld of self-
governance of the youth for over ten years.

OLDŘICH DĚDEK
works both as a national coordinator for adoption of Euro in the 
Czech Republic and a professor of economy at the Institute of 
Economic Studies at the Faculty of Social Sciences at the Charles 
University in Prague. In the past, he held the function of the vice-
governor of the Czech National Bank. 

KAREL HAVLÍČEK
is the chair of the board of governors of the Association of 
Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts Czech Republic. 
Besides, he is also a general-director of an advisory company 
Sindat Group and a member of the Research and Development 
Council which is of a governmental nature.

MILENA JABŮRKOVÁ 
is both a member of the board of governors of the IBM branch 
for the Czech Republic and Slovakia and holds function in the 
Government Programs Executive in the very same company. 
Moreover, she is a member both of the board of governors and of 
the European team in the Confederation of Industry of the Czech 
Republic.

ECOFIN
IRENA ROZSYPALOVÁ, expert in rhetoric.

NATO
KRISTINA SOUKUPOVÁ, expert in defense and security.

EU
MARKÉTA NOVOTNÁ is expert in Schengen zone issues and 
European Union.

Summit is a magical project, which opens eyes and changes lives. It doesn’t matter if 
you will love it as same as me or not, it will defi nitely broaden your horizons and you will 
fi nd here amazing people.
JIŘÍ MRAVEC, UNESCO
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Doprovodné akce

NÁVŠTĚVA VYDAVATELSTVÍ 
ECONOMIA A. S.
Letos měli účastníci možnost navštívit 
vydavatelství Economia a. s., sídlo 
našich dvou mediálních partnerů, 
Hospodářských novin a týdeníku 
Respekt. Během návštěvy vydavatelství 
zjistili, jak probíhají přípravy jednotlivých 
vydání, redakční shon i tvůrčí atmosféra 
v jednom z předních tuzemských 
vydavatelství.

EXKURZE NA MINISTERSTVO 
ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ
Další zajímavou exkurzí byla 
návštěva Černínského paláce - sídla 
Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky. Účastníci během prohlídky 
navštívili i byt politika a diplomata 
Jana Masaryka, kde si připomněli jeho 
tragický osud.

NÁVŠTĚVA VOJENSKÉ ZÁKLADNY VE STRAKONICÍCH 
Doprovodná akce se uskutečnila i na základně 25. protiletadlové raketové brigády 
Armády ČR ve Strakonicích. Účastníci si na trenažéru vyzkoušeli sestřelování 
nepřátelských letounů, zblízka si prohlédli techniku Armády České republiky a viděli, 
jak probíhá záchrana života v bojových podmínkách. 

INTERAKTIVNÍ POLYGON MUP
Interaktivní polygon organizoval náš partner Metropolitní univerzity Praha. Cílem 
této akce bylo seznámit účastníky s praktickým působením radikálních hnutí 
prostřednictvím internetu - například sociálních sítí. Účastníci zde simulovali 
činnost zpravodajských analytiků ve společensko-politickém konfl iktu, který 
vyvrcholil teroristickým útokem.

LIDSKOPRÁVNÍ BIOGRAF – 
TICHÁ INKVIZICE
V rámci lidskoprávního biografu 
byla možnost shlédnout fi lm 
Tichá inkvizice. Film pojednává o 
nikaragujské lékařce, která nesouhlasí 
se zákonem zakazujícím potraty 
dokonce i v případě znásilnění nebo 
ohrožení života matky. Lékařka se 
svým týmem ve snaze pacientkám 
pomáhat balancuje na hraně zákona. 
Po shlédnutí fi lmu následovala 
diskuze nad danou problematikou.

LIDSKOPRÁVNÍ BIOGRAF 
#CHICAGOGIRL
V rámci lidskoprávního biografu 
účastníci shlédli další zajímavý snímek 
s názvem #chicagoGirl. Jedná se 
o nevšední příběh pojednávající 
o devatenáctileté dívce, která 
ve volném čase neřeší hudbu, školu 
nebo módu jako většina jejích 
vrstevníků. Pomáhá totiž přes 
oceán organizovat revoluci v Sýrii. 
Po skončení fi lmu měli účastníci 
možnost nad tímto poměrně 
aktuálním tématem diskutovat.

Pražský studentský summit - akce, která mě naučila, že žádný souboj není předem 
prohraný, že žádný kompromis není nemožný a hlavně že nikdy není dost přátel, kteří 

vás posouvají dopředu.
KONSTANTIN SULIMENKO, UNESCO

CZ
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EXKURZE DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Účastníci navštívili dolní komoru zákonodárného sboru – Poslaneckou sněmovnu 
Parlamentu České republiky. Společně si prošli informační centrum, prostory sídla 
Sněmovny a shlédli dokument o fungování parlamentu.

STUDIJNÍ EXKURZE DO VÍDNĚ
V rámci letošního ročníku byla uspořádána exkurze do jednoho z hlavních sídel 
OSN. Na programu byla prohlídka UNO City, návštěva české ambasády a sídla 
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Mimo to si účastníci 
také prohlédli historické centrum města na Dunaji a načerpali dost sil na 
závěrečnou konferenci Pražského studentského summitu.

SEMINÁŘ ETIKETY 
Seminář etikety se konal v 
Americkém centru pod vedením 
tří členů přípravného týmu - Lindy 
Coufalové, Filipa Jelínka a Roberta 
Květoně. Delegáti si rozšířili své 
znalosti o pravidlech bontonu a 
nyní vědí, jak se správně chovat ve 
společnosti.

SEMINÁŘ TYRANIE MÉDIÍ 
Seminář Tyranie médií, který 
rovněž zorganizovala Metropolitní 
univerzita Praha, seznámil účastníky 
s fungováním médií. Měli možnost 
vyzkoušet si práci novináře ve studiu, 
čtecí zařízení, moderování zpráv. 
Na vlastní kůži vyzkoušeli práci 
zpravodaje.

UZAVŘENÁ DEBATA S JESSICOU 
N. GROUNDS
V Americkém centru se odehrála 
uzavřená debata s volební expertkou 
Jessicou N. Grounds. Přítomní debatovali 
o amerických prezidentských volbách 
a dozvěděli se, jak reálně vypadají 
volební kampaně zevnitř.

Prague Student Summit – an event, which has taught me that no battle is lost 
beforehand, that no compromise is impossible and that there is never enough of friends 
who can push you forward.
KONSTANTIN SULIMENKO, UNESCO
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Side Events

TYRANNY OF THE MEDIA SEMINAR
Tyranny of the Media seminar, organized by one of our partners, the Metropolitan 
University Prague, informed the participants about how the media work. During 
the seminar, the participants had the chance to try out a teleprompter in a TV 
studio and to fi nd out what it is like to be a news-anchorman.

ETIQUETTE SEMINAR
Etiquette seminar took place in the American centre led by three members of the 
preparatory team – Linda Coufalová, Filip Jelínek and Robert Květoň. Delegates 
expanded their knowledge of the rules of good manners and they now know how 
to behave in the society.

EDUCATIONAL EXCURSION TO 
VIENNA
This year, the Prague Student 
Summit organized a tour to one of 
the seats of the UN. The programme 
consisted of a visit to the UNO 
City, the Czech Embassy and OSCE 
excursions. Apart from that, the 
participants enjoyed the historical 
centre of city on Danube and relaxed 
before the Final Conference of the 
Prague Student Summit.

CZECH MINISTRY OF FOREIGN 
AFFAIRS EXCURSION
Another interesting excursion was 
the visit of the Černín Palace – the 
residence of the Ministry of Foreign 
Aff airs of the Czech Republic. During 
the course of the visit, they also saw 
the apartment of Jan Masaryk and 
were reminded of his tragic life story.

DISCUSSION WITH JESSICA N. 
GROUNDS
A closed debate with American election 
expert Jessica N. Grounds took place 
in the American Centre. The attendees 
discussed the topic of the American 
presidential election and got to know 
how real the campaigns look from the 
inside.

Každá konference na Summitu pro mne znamená hlavně krok vpřed.
KATEŘINA VILÉMOVÁ, UNEA

ENG
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THE PUBLISHING HOUSE 
ECONOMIA A.S. VISIT
Our participants had the chance to 
visit the publishing house Economia 
a.s., the headquarters of our two media 
partners Hospodářské noviny and 
Týdeník Respekt. During the visit, they 
found out not just how the preparations 
of a particular issue look like, but also 
got to know the newsroom rush and 
the creative atmosphere of one of the 
leading publishing houses in the Czech 
Republic.

STRAKONICE ARMY BASE VISIT
Participants got a chance to visit the 25th anti-aircraft 
missile brigade of the Czech army based in Strakonice. The 
participants tried to shoot down the enemy aircrafts on a 
simulator and took a look at other machinery equipment of 
the Czech Army. Thanks to the engaging commentary, the 
participants could learn on their own what it is like to be a 
member of the Czech Army.

EXCURSION TO THE CHAMBER OF DEPUTIES OF THE 
PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC
The participants visited the lower house of the legislative 
body – the Chamber of Deputies. Together with the guide 
the participants looked through the information centre and 
the rooms of the Chamber and they saw documentary about 
the work of the parliament.

POLYGON MUP
The goal of Polygon, organized by our partner Metropolitan University Prague, 
was to introduce our participants to the practical activities of radical movements 
using the Internet, for example the social networks. The participants simulated 
the operations of intelligence analysts in a socio-political confl ict culminating in a 
terrorist attack.

HUMAN RIGHTS CINEMA – QUIET 
INQUISITION 
This time, it was possible to watch 
the fi lm Quiet Inquisition within the 
Human Rights Cinema. The fi lm 
presents a story of a Nicaraguan 
doctor who does not agree with 
a measure banning abortions, not 
even in the case of rape or when the 
mother’s life is in danger. The doctor 
and her team are balancing on the 
edge of the law to help the patients. 
The fi lm was followed by discussion 
about mentioned issues.

HUMAN RIGHTS CINEMA – 
#CHICAGOGIRL
As a part of the Human Rights 
Cinema, the participants saw another 
interesting fi lm called #chicagoGirl. 
It deals with an extraordinary story 
of a 19-year-old girl, who does not 
care about music, school or fashion 
like many of her peers. She is helping 
to organize a revolution across the 
Ocean – in Syria. After the fi lm the 
discussion about this interesting and 
up-to-date issue followed.

Every Summit conference means a step forward for me.
KATEŘINA VILÉMOVÁ, UNEA
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1. dubna 2016 
Hotel Ambassador — Zlatá Husa
Václavské náměstí 5–7, Praha 1

ÚVODNÍ SLOVO 
Jakub Janik, hlavní koordinátor Pražského studentského summitu
Vlaďka Votavová, ředitelka, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
Hana Halfarová, ředitelka projektů, Nadace The Kellner Family Foundation
J. E. Otto Jelinek, velvyslanec Kanady v ČR
Steve Kashkett, zástupce velvyslance Spojených států amerických v ČR
Karel Schwarzenberg, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR
Martin Smolek, náměstek ministra zahraničních věcí ČR

PROJEVY STUDENTŮ 

ZAHAJOVACÍ PROJEVY 
Eva Prudilová, programová koordinátorka Pražského studentského summitu
Martin Mezenský, zástupce hlavního koordinátora Pražského studentského summitu
Dita Charanzová, poslankyně Evropského parlamentu
Pavel Gruber, ředitel, Lékaři bez hranic ČR
Václav Hampl, předseda výboru pro záležitosti EU Senátu PČR
Michal Horáček, spisovatel a novinář
Jan Sokol, fi lozof a vysokoškolský pedagog

OBĚD 

PROJEVY STUDENTŮ 

COFFEE BREAK 

PROJEVY STUDENTŮ 

VYHLÁŠENÍ CEN, ZÁVĚREČNÉ SLOVO

10:.00 – 10:.45

10.45 – 10.55

11.00 – 12.00

12.00 – 13.30 

13.30 – 14:.:30

14.30 – 15.15

15.15 – 16.20  

16.20 – 16.30

SLAVNOSTNÍ 
ZAHÁJENÍ 
KONFERENCE

Program slavnostního
zahájení

Jsem šťastný, že vidím entuziasmus v tvářích mladých lidí, kteří mohli klidně spát nebo 
sledovat televizi. Místo toho, v sobotu ráno, vstanou a přijdou sem, poslouchat muže 

a ženy, kteří mají v životě více zkušeností a snaží se od nich něco naučit. Tito studenti 
chtějí jednou být někým, a to je dnes velmi vzácné.

LADISLAV ŠPAČEK, bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla

CZ
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Opening Ceremony 
Programme

April 1, 2016 
Hotel Ambassador — Zlatá Husa 
Václavské náměstí 5–7, Prague 1

OPENING REMARKS
Jakub Janik, Chief Coordinator of the Prague Student Summit
Vlaďka Votavová, Director, Association for International Aff airs (AMO)
Hana Halfarová, Projects Director, The Kellner Family Foundation
H. E. Otto Jelinek, Ambassador of Canada to the Czech Republic
Steve Kashkett, Deputy Chief of Mission, U. S. Embassy in the Czech Republic
Karel Schwarzenberg, Chairman of the Committee on Foreign Aff airs of the Chamber 
of Deputies, Parliament of the Czech Republic
Martin Smolek, Deputy Minister of Foreign Aff airs of the Czech Republic

ADDRESSES OF STUDENTS 

OPENING REMARKS
Eva Prudilová, Program Coordinator of the Prague Student Summit
Martin Mezenský, Deputy Chief Coordinator of the Prague Student Summit
Dita Charanzová, Member of the European Parliament
Pavel Gruber, Director, Médicins Sans Frontières Czech Republic
Václav Hampl, Chairman of the Committee on EU Aff airs of the Senate, Parliament of 
the Czech Republic
Michal Horáček, Writer and Journalist
Jan Sokol, Philosopher and University Professor

LUNCH 

ADDRESSES OF STUDENTS  

COFFEE BREAK 

ADDRESSES OF STUDENTS 

WINNERS ANNOUNCEMENTS, CONCLUDING REMARKS

10:00: a.m. – 10::45 a.m.

10:45 a.m. – 10:55 a.m.

11:00 a.m – 12:00 noon

12:00 noon – 01::30 p.m.

01:30 p.m. – 02:30 p.m.

02:30 p.m. – 03:15 p.m.  

03:15 p.m. – 04:20 p.m. 

04:20 p.m. – 04:30 p.m.

OPENING CEREMONY 
OF THE CONFERENCE

I am happy that I see the enthusiasm on the faces of young people who could normally 
just sleep or watch TV. Instead of that on Saturday morning, they get up and come 
here to listen to men and women who have more experience in life and try to learn 
something from them. These students want to be one day somebody of importance 
and that is very unique nowadays.
LADISLAV ŠPAČEK, former press secretary of the president Vaclav Havel

ENG
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MICHAL HORÁČEK

CZ   Je českým spisovatelem, 
textařem, producentem a 
podnikatelem. K umění měl blízko 
celý život a léta pracoval jako novinář. 
Je aktivní v akademické oblasti 
i kulturní sféře. Mimo jiné je také 
zakladatelem společnosti Fortuna.

ENG   He is a Czech writer, producer, 
and entrepreneur. He was close to the 
art scene during his whole life and he 
also worked as a journalist for several 
years. He is active in both academic 
and cultural spheres. In addition, he 
also founded the Fortuna Company.

HANA HALFAROVÁ

CZ   Je ředitelkou projektů 
Univerzity a Open Gate v Nadaci The 
Kellner Family Foundation a zároveň 
vede Pedagogicko-psychologickou 
poradnu na OPEN GATE – gymnázium 
a základní škola v Babicích u Prahy. 
V nadaci manželů Kellnerových působí již 
od roku 2002, vedla Nadaci Educa, která 
se později sloučila s Nadací The Kellner 
Family Foundation. Dříve působila ve 
zdravotnictví jako klinická psycholožka.

ENG   She is director of University 
and Open Gate project within the 
Kellner Family Foundation. She is also 

the Coordinator of Department of 
Pedagogical and Psychological Support 
of the OPEN GATE grammar school 
and primary school in Babice u Prahy. 
She is part of Kellner Family Foundation 
since 2002, was director for Educa 
Foundation, which later became part 
of the Kellner Family Foundation. She 
used to work as clinical psychologist.

KAREL SCHWARZENBERG

CZ   Je předsedou zahraničního 
výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky, bývalý předseda 
strany TOP 09, bývalý senátor, ministr 
zahraničí, místopředseda Nečasovy 
vlády, kancléř prezidenta Václava Havla 
a kandidát na prezidenta v roce 2013. 
Hovoří šesti jazyky, studoval práva ve 
Štýrském Hradci a lesnictví v Mnichově.

ENG   He is a Chairman of the 
Committee for International Aff airs 
of the Chamber of Deputies of the 
Parliament of the Czech Republic, former 
leader of TOP 09 party, former senator, 
Minister of Foreign Aff airs, Deputy 
Chairman of the government of Mr. 
Nečas, former Chancellor to president 
Havel, and the presidential candidate 
in 2013. He was also the Chairman of 
International Helsinki Federation for 
Human Rights. He speaks six languages 
and had studied law and forestry.

JAN SOKOL
 

CZ   Je profesorem fi losofi e. V roce 
1998 byl ministrem školství a v roce 2003 
posledním protikandidátem Václava Klause 
na post prezidenta republiky. Zabývá 
se hlavně křesťanstvím z fi losofi ckého 
a antropologického pohledu a na 
univerzitách v České republice i zahraničí 
přednáší fi losofi cká a evropská témata.

ENG   He is a professor of philosophy. 
He was the Minister of Education in 1998 
and last presidential counter candidate 
to Václav Klaus in 2003. His main study 
fi eld is Christianity from the philosophical 
and anthropological point of view. He is 
a lecturer at several universities in the 
Czech Republic and lectures also abroad, 
mainly philosophical and European topics.

OTTO JELINEK

CZ   Bývalý mistr světa v párovém 
krasobruslení se roku 2013 stal kanadským 
velvyslancem v České republice. Předtím 
byl kanadským ministrem sportu, 
veřejných věcí a fi nancí. Působil také jako 
podnikatel v oblasti sportovních potřeb 
a na vysokých manažerských postech v 
různých obchodních společnostech.

ENG   Former world champion in 
fi gure skating, he became the Ambassador 
of Canada to the Czech Republic as of 
2013. Prior to that, he was Minister of 
Sport, Public Aff airs and Finance in Canada. 
He was also a business owner in the fi eld 
of sport equipment and has held high 
executive positions in various companies.

Speakers Řečníci

Je to úžasný, obdivuju práci lidí, kteří investují svůj volný čas a dělaj něco pro ostatní 
studenty, aby měli rozhled.

PURAN B. RAYAMAJHI, ECOFIN
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PAVEL GRUBER

CZ   V minulosti působil jako vedoucí 
oddělení humanitární a rozvojové pomoci 
v organizaci Charita ČR, poté se angažoval 
jako předseda správní rady Českého fóra 
pro rozvojovou spolupráci a od konce 
roku 2011 působí na pozici ředitele v 
české pobočce Lékařů bez hranic.

ENG   He had formerly worked as a 
Head of Humanitarian and Development 
Department for Caritas. After that he 
worked as a Chairman of Board for Czech 
Forum for Development Co-operation. 
Since 2011 he has worked as a Director of 
Médecins Sans Frontiéres Czech Republic.

STEVE KASHKETT

CZ   Působil na Generálním 
konzulátu USA v Mexiku, byl hlavním 
poradcem pro zahraniční záležitosti 
a diplomacii na americkém velitelství 
zvláštních operací. Působil jako hlavní 
civilní poradce pro vedení akcí zvláštních 
amerických vojenských útvarů. Od 
září 2013 působí v Praze jako zástupce 
velvyslance, kde řeší agendu bilaterálních 
česko-amerických vztahů či zastupuje 
USA při ofi ciálních příležitostech.

ENG   Worked at the U.S. Consulate 
General in Tijuana, he was senior advisor 
for foreign policy and diplomacy at the 
U.S. Special Operations Command and 
he served as the senior civilian leader 
helping to direct the activities of the U.S. 
Special Forces. Since September 2013, 
he acts as the Prague’s U.S. Embassy 

Deputy Chief of Mission. He assists 
in managing the bilateral relationship 
between the United States and the 
Czech Republic and represents the 
United States at offi  cial events.

 

MARTIN SMOLEK

CZ   Po studiu na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy a na Humboldtově 
univerzitě v Berlíně začal pracovat na 
Ministerstvu životního prostředí v oddělení 
aproximace práva. Od roku 2002 působí 
na Ministerstvu zahraničních věcí, kde 
nyní zastává pozici náměstka pro řízení 
sekce právní a konzulární. Působí také jako 
vládní zmocněnec pro zastupování Česka 
před Soudním dvorem Evropské unie.

ENG   After the graduation at the 
Faculty of Law of the Charles University 
and at the Humboldt University, he 
started working at the Ministry of the 
Environment at the Law Department. 
From 2002, he has been working at the 
Ministry of Foreign Aff airs and since 
the last year he is serving as a Deputy 
Minister for Legal and Consular Aff airs. 
He has been acting as the Agent of the 
Czech Republic before the Court of 
Justice of the European Union as well.

DITA CHARANZOVÁ

CZ   Při studiu na Fakultě 
mezinárodních vztahů VŠE spolupracovala 
na projektu Evropské unie zaměřeném na 
reformu státní správy ČR. Po absolvování 
diplomatické akademie v Madridu působila 
celkem osm let jako česká diplomatka, 

z toho čtyři roky vedla tým obchodní 
a rozvojové politiky Stálého zastoupení 
České republiky při EU.  Od roku 2014 
působí jako česká poslankyně v Evropském 
parlamentu, kde zasedá ve Výboru pro 
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.

ENG   During her studies at the 
Faculty of International Relations of 
the University of Economics, she has 
collaborated on the EU project aiming 
on the reform of the Czech Civil Service. 
After graduation at the Diplomatic 
Academy in Madrid, she worked in the 
Czech diplomatic services for eight years. 
She also led the team for business and 
development policy of the Permanent 
Representation of the Czech Republic to 
the EU for four years. She is a member 
of the European Parliament since 2014. 
She works in the Internal Market and 
Consumer Protection Committee there.

VÁCLAV HAMPL
 

CZ  Je předsedou Výboru pro 
záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR. 
Do funkce senátora byl zvolen v roce 
2014 za volební obvod č. 27 – Praha 1. 
V letech 2006 až 2014 byl rektorem 
Univerzity Karlovy v Praze. Na univerzitě 
dříve působil na 2. Lékařské fakultě, kde 
získal titul profesora. Jeho vědeckou 
specializací je lékařská fyziologie.

ENG   He is a senator and Chairman 
of the Committee on EU Aff airs. He was 
elected in 2014 in one of the Prague‘s 
electoral districts. From 2006 to 2014 he 
was the rector of the Charles University. 
He was giving lectures on the 2nd Faculty 
of Medicine where he also obtained 
his professor tenure. His specialization 
in medicine is medical physiology.

It is awesome, I admire the work of people who invest their free time and do something 
for the other students to broaden their horizons.
PURAN B. RAYAMAJHI, ECOFIN
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ENG   

TRANSPORTATION

The negotiations and the Closing ceremony take place 
at the Prague Congress Centre located close to the metro 
station Vyšehrad, red line C. For entering the building, use the 
Entrance I, which is on the corner of the building, closest to the 
station. You will then be navigated by the orientation system. Feel 
free to use the cloakroom on the ground fl oor for your coats.

THE CONFERENCE DAYS

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

SATURDAY
08:30 — 08:50 Registrations (UN, NATO, EU)
09:00 — 18:00 Negotiation

SUNDAY
08:30 — 08:50 Registrations (UN, NATU, EU)
09:00 — 18:00 Negotiation (photographing of   

  organs and model will take place   
  during the day).

MONDAY
09:00 — 14:00 Negotiation 
14:30 — 15:15 Feedbacks and farewell in organs and models
15:30 — 17:00 Closing ceremony

CONFERENCE DRESS CODE: BUSINESS STANDARD

Ladies may choose formal dress, standard pants suit 
or a combination of blouse and formal skirts, which should 
not end higher than 5 cm above the knees. Gentlemen 
may wear both dark and lighter-coloured suits, but 
always paired with a light-coloured shirt and a tie.

CZ  

DOPRAVA

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

PRŮBĚH KONFERENČNÍCH DNŮ

Každý jednací den začíná registrací, která bude pro 
modely OSN, NATO a EU probíhat vždy od 8:30 do 8:50 ve 
foyer v prvním patře, pro Model V4+ v jednací místnosti. 
Jednání probíhají od 9.00 do 18.00, vyjma pondělí, kdy jednání 
skončí již ve 14:30. Od 15:00 bude konference zakončena 
slavnostním ceremoniálem v sále Panorama. Obědy, coff ee 
breaky a nápoje budou v průběhu konference zajištěny.

SOBOTA
08.30 — 08.50 Registrace (OSN, NATO, EU
09.00 — 18.00 Jednání

NEDĚLE
08.30 — 08.50 Registrace (UN, NATU, EU)
09.00 — 18.00 Jednání (focení jednotlivých orgánů a modelů  

  v průběhu dne)
PONDĚLÍ
09:00 — 14.00 Jednání 
14.30 — 15.15 Feedbacky a rozloučení v jednotlivých   

  orgánech a modelech.
15.30 — 17.00 Slavnostní zakončení

CDRESS CODE JEDNACÍCH DNŮ: BUSINESS STANDARD

Dámy mohou zvolit formální šaty, klasický kalhotový 
kostým, či variaci se sukní, jejíž délka by neměla být více jak 
5 cm nad kolena. Pánové mohou vybírat mezi světlým i tmavým 
oblekem, vždy však se světlou košilí a uvázanou kravatou.

Informace o konferenci
Conference information

Nediplomaticky se přiznám, že vám Pražský studentský summit ve skrytu duše závidím. 
ŠTEFAN FÜLE, český diplomat a politik
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PRVNÍ PATRO

UNSC  JEDNACÍ SÁL II

UNESCO KLUB A

EU  KLUB B

V4+  KLUB C

NATO  KLUB D

HRC  KLUB E

UNEA  KLUB H

 
DRUHÉ PATRO
 
DISEC JEDNACÍ SÁL IV - A

ECOFIN JEDNACÍ SÁL IV - B

I undiplomatically admit that I envy you the Prague Student Summit deeply.
ŠTEFAN FÜLE, Czech diplomat and politcan 
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STÁT | COUNTRY ŠKOLA | SCHOOL
Angola Gymnázium Uherské Hradiště

Argentina Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Bělorusko | Belarus Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

Botswana Gymnázium Lovosice

Brazílie | Brazil Gymnázium Česká, České Budějovice

Bulharsko | Bulgaria Gymnázium Arabská, Praha 6

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6

Burkina Faso Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4

Masarykovo gymnázium, Plzeň

Čad | Chad Gymnázium Postupická, Praha 4

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Dánsko | Denmark Gymnázium Boskovice

Egypt EDUCAnet - gymnázium a SOŠ s.r.o., České Budějovice

Gymnázium Česká, České Budějovice

Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

Etiopie | Ethiopia Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

Etiopie | Ethiopia Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

Francie | France Gymnázium Chotěboř

Ghana Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Gymnázium a SOŠZE Vyškov

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4

Guinea-Bissau Gymnázium Ostrov

Chile Gymnázium Ústavní, Praha 8

Indie | India Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka

Indonésie | Indonesia Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice

Írán | Iran Škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha 4

Itálie | Italy Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl

Izrael | Israel Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Japonsko | Japan Gymnázium Chotěboř

JAR | South Africa Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov

Jižní Korea | South Korea Gymnázium Budějovická, Praha 4

Jordánsko | Jordan Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Kamerun | Cameroon Arcibiskupské gymnázium, Praha 2

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1

MODEL OSN | MODEL UN

Zúčastněné školy
Participating Schools

Thanks to the organization of the Prague Student Summit AMO doesn’t give up 
responsibility for the future of the Czech Republic. The country where we will live in 

depends on every one of you.
VLAĎKA VOTAVOVÁ, AMO Director
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OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o.

Kanada | Canada Gymnázium Třinec

Keňa | Kenya Gymnázium Třinec

Kolumbie | Colombia Česko-anglické gymnázium s.r.o., České Budějovice

Gymnázium Dašická, Pardubice

Kostarika | Costa Rica Gymnázium Třeboň

Kuba | Cuba Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

Kuvajt | Kuwait Gymnázium Arabská, Praha 6

Litva | Lithuania Gymnázium Budějovická, Praha 4

Maďarsko | Hungary Gymnázium Botičská, Praha 2

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4

Malajsie | Malaysia Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba

Masarykovo gymnázium, Plzeň

Rakouské gymnázium v Praze

Maroko | Morocco Gymnázium Slovanské náměstí, Brno

Myanmar Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

Německo | Germany Gymnázium Dašická, Pardubice

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou

Nigérie | Nigeria Gymnázium Mozartova, Pardubice

Norsko | Norway Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Nový Zéland | New Zealand Gymnázium Na Zatlance, Praha 5

Pákistán | Pakistan Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy

Peru | Peru Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec

Polsko | Poland Česko-anglické gymnázium s.r.o., České Budějovice

Gymnázium Česká, České Budějovice

Ruská federace | Russian Federation Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Gymnázium, třída Kapitána Jaroše, Brno

Saudská Arábie | Saudi Arabia Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec

Senegal | Senegal Gymnázium Vlašim

Spojené království | United Kingdom Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1

Gymnázium Omská, Praha 10

Gymnázium Voděradská, Praha 10

Spojené státy | USA Gymnázium Budějovická, Praha 4

Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1

PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.

Súdán | Sudan Gymnázium Botičská, Praha 2

Španělsko | Spain Gymnázium Litoměřická, Praha 9

Švédsko | Sweden Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

Tanzanie | Tanzania Gymnázium Zábřeh

Tunisko | Tunisia Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1

Gymnázium Uherské Hradiště

Mendelovo gymnázium, Opava

Turecko | Turkey Gymnázium Uherské Hradiště

Uruguay | Uruguay Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

Uzbekistán | Uzbekistan Gymnázium Brno-Řečkovice

Díky pořádání Pražského studentského summitu se AMO nevzdává zodpovědnosti za 
budoucnost České republiky. Na každém jednom z vás, delegátů, záleží, v jaké zemi 
budeme žít.
VLAĎKA VOTAVOVÁ, ředitelka AMO
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Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou

Venezuela | Venezuela Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Vietnam | Vietnam Gymnázium Ostrov

MODEL OSN - POZOROVATELÉ | MODEL UN - OBSERVERS

ORGANIZACE | ORGANIZATION UNIVERZITA | UNIVERSITY

Palestina | Palestine Masarykova univerzita

Poradní výbor HRC | HRC Advisory 
Committee

Masarykova univerzita

CIEL Masarykova univerzita

Greenpeace Univerzita Karlova

ICSU Univerzita Hradec Králové

ITUC České vysoké učení technické v Praze

IUCN Univerzita Karlova

NRG4SD Univerzita Karlova

WBCSD Univerzita Karlova

MODEL NATO

STÁT | COUNTRY ŠKOLA | SCHOOL
Albánie | Albania Gymnázium Stříbro

Belgie | Belgium Gymnázium Jana Keplera, Praha 6

Bulharsko | Bulgaria Gymnázium Třeboň

Česká republika | Czech Republic Gymnázium Postupická, Praha 4

Dánsko | Denmark Gymnázium Uherské Hradiště

Estonsko | Estonia Gymnázium Kladno

Francie | France Gymnázium Nad Alejí, Praha 6

Chorvatsko | Croatia Gymnázium Jana Keplera, Praha 6

Island | Iceland Gymnázium Na Zatlance, Praha 5

Itálie | Italy Gymnázium Žďár nad Sázavou

Kanada | Canada Gymnázium Žďár nad Sázavou

Litva | Lithuania Gymnázium Na Zatlance, Praha 5

Lotyšsko | Latvia Gymnázium Jana Palacha, Praha 1

Lucembursko | Luxembourg Gymnázium Postupická, Praha 4

Maďarsko | Hungary Gymnázium Uherské Hradiště

Německo | Germany Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba

Nizozemsko | Netherlands Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5

Norsko | Norway Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum

Polsko | Poland Gymnázium a SOŠZE Vyškov

Portugalsko | Portugal Střední průmyslová škola na Proseku, Praha 9

Rumunsko | Romania Gymnázium Písnická, Praha 4

Řecko | Greece PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.

Slovensko | Slovakia Gymnázium Arabská, Praha 6

Slovinsko | Slovenia Gymnázium Nad Alejí, Praha 6

Spojené království | United Kingdom Gymnázium Nad Alejí, Praha 6

Spojené státy | USA Gymnázium Jakuba Škody, Přerov

Španělsko | Spain Gymnázium Nad Alejí, Praha 6

Turecko | Turkey Gymnázium Jana Keplera, Praha 6
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MODEL EU
STÁT | COUNTRY UNIVERZITA | UNIVERSITY
Belgie | Belgium Masarykova univerzita

Bulharsko | Bulgaria Vysoká škola ekonomická

Česká republika | Czech Republic Univerzita Karlova

Dánsko | Denmark Masarykova univerzita

Estonsko | Estonia Univerzita Karlova

Finsko | Finland Vysoká škola ekonomická

Francie | France Masarykova univerzita

Chorvatsko | Croatia Univerzita Karlova

Irsko | Ireland Univerzita Karlova

Itálie | Italy Univerzita Karlova

Kypr | Cyprus Vysoké učení technické v Brně

Litva | Lithuania Masarykova univerzita

Lotyšsko | Latvia Univerzita Palackého

Lucembursko |  Luxembourg Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Maďarsko | Hungary Univerzita Karlova

Malta Masarykova univerzita

Německo | Germany Univerzita Karlova

Nizozemsko | Netherlands Univerzita Karlova

Polsko | Poland Univerzita Karlova

Portugalsko | Portugal Masarykova univerzita

Rakousko | Austria Univerzita Karlova

Rumunsko | Romania Masarykova univerzita

Řecko | Greece Vysoká škola ekonomická

Slovensko | Slovakia Masarykova univerzita

Slovinsko | Slovenia Masarykova univerzita

Spojené království | United Kingdom Univerzita Karlova

Španělsko | Spain Univerzita Karlova

Švédsko | Sweden Univerzita Karlova
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VEDENÍ PROJEKTU | EXECUTIVE BOARD 

Jakub Janik hlavní koordinátor | Chief Coordinator

Martin Mezenský zástupce hlavního koordinátora | Deputy Chief Coordinator

Eva Prudilová programová koordinátorka | Programme Coordinator

STŘEŠNÍ KOORDINÁTOŘI | SECTION COORDINATORS

Jan Kotara koordinátor pro vnější vztahy | PR Coordinator

Anežka Majdáková šéfredaktorka Chronicle | Editor in Chief of Chronicle

Ondřej Novák organizační koordinátor | Logistics Coordinator

Šimon Pepřík koordinátor pro vnitřní vztahy | Coordinator of Internal Aff airs

Judita Zelbová koordinátorka pro komunikaci s delegáty | Coordinator for Comunication with Delegates

MODEL OSN | MODEL UN

RADA BEZPEČNOSTI | SECURITY COUNCIL (UNSC)

Markéta Melicharová předsedkyně | Chairwoman

Daniel Netrval místopředseda | Vice-chairman

Jan Papajanovský místopředseda | Vice-chairman

Lenka Tomečková místopředsedkyně | Vice-chairwoman

VÝBOR PRO ODZBROJENÍ A MEZINÁR. BEZPEČNOST | DISARMAMENT AND INTERNAT. SECURITY COMMITTEE (DISEC) 

Filip Jelínek předseda | Chairman

Daniela Chvátalová místopředsedkyně | Vice-chairwoman

Robert Květoň místopředseda | Vice-chairman

Šárka Tesařová místopředsedkyně | Vice-chairwoman

Jáchym Vintr místopředseda | Vice-chairman

HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ VÝBOR | ECONOMIC AND FINANCIAL COMMIITEE (ECOFIN)    

Barbora Ohnoutková předsedkyně | Chairwoman

Sára Filípková místopředsedkyně | Vice-chairwoman

Petr Hanzlík místopředseda | Vice-chairman

Jakub Kopřiva místopředseda | Vice-chairman

Zdeněk Machala místopředseda | Vice-chairman

RADA PRO LIDSKÁ PRÁVA | HUMAN RIGHTS COUNCIL (HRC)

Matěj Křepinský předseda |Chairman

Markéta Aranyossyová místopředsedkyně | Vice-chairwoman

Tomáš Jančar místopředseda | Vice-chairman

Tomáš Opat místopředseda | Vice-chairman

Zdenka Šunková místopředsedkyně | Vice-chairwoman

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

Kateřina Krestová předsedkyně | Chairwoman

Linda Coufalová místopředsedkyně | Vice-chairwoman

Anna Gantnerová místopředsedkyně | Vice-chairwoman

Michaela Šnajdarová místopředsedkyně | Vice-chairwoman

Tadeáš Zíka místopředseda | Vice-chairman

Přípravný tým Preparatory team
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ENVIRONMETNÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ OSN | UNITED NATIONS ENVIRONMENT ASSEMBLY (UNEA)   

Michaela Koščová předsedkyně | Chairwoman

Jan Hlaváček místopředseda | Vice-chairman

Ondřej Novák místopředseda | Vice-chairman

Zbyněk Novotný místopředseda | Vice-chairman

Vojtěch Vrabec místopředseda | Vice-chairman

MODEL NATO

Jan Kotara generální tajemník Severoatlantické aliance | Secretary General of NATO

Iva Gejdošová náměstkyně generálního tajemníka Severoatlantické aliance | Deputy Secretary General of NATO

František Novotný náměstek generálního tajemníka Severoatlantické aliance | Deputy Secretary General of NATO

Jitka Richterová náměstkyně generálního tajemníka Severoatlantické aliance | Deputy Secretary General of NATO

Judita Zelbová náměstkyně generálního tajemníka Severoatlantické aliance | Deputy Secretary General of NATO

MODEL EU

Jakub Mazanec generální tajemník Rady Evropské unie | Secretary General of the Council

Jana Fialová náměstkyně generálního tajemníka Rady Evropské unie | Deputy Secretary General of the Council

Jan Hruška náměstek generálního tajemníka Rady Evropské unie | Deputy Secretary General of the Council

Vendula Kulichová náměstkyně generálního tajemníka Rady Evropské unie | Deputy Secretary General of the Council

Václav Vlček náměstek generálního tajemníka Rady Evropské unie | Deputy Secretary General of the Council

MODEL V4+

Adam Hykl koordinátor Modelu V4+ | Coordinator of Model V4+

Martin Hammerbauer člen týmu Modelu V4+ | Member of Model V4+ Team

Adéla Jiřičková členka týmu Modelu V4+ | Member of Model V4+ Team

REDAKCE CHRONICLE | CHRONICLE EDITORIAL STAFF

Anežka Majdáková šéfredaktorka Chronicle | Editor in Chief of Chronicle

Michal Říha redaktor | Editor

Michal Zikmund redaktor | Editor

BACK OFFICE | BACK OFFICE    

Bára Bečvářová členka přípravného týmu | Member of Preparatory Team

Veronika Čáslavová členka přípravného týmu | Member of Preparatory Team

Jan Dipold člen přípravného týmu | Member of Preparatory Team

Jan Pivoda člen přípravného týmu | Member of Preparatory Team

Marie Plasová členka přípravného týmu | Member of Preparatory Team

Alžběta Suchanová členka přípravného týmu | Member of Preparatory Team

Barbora Surá členka přípravného týmu | Member of Preparatory Team

FOTOGRAFOVÉ | PHOTOGRAPHERS

Hana Kratochvílová hlavní fotografk a | Chief Photographer

Michal Janata fotograf | Photographer

Daniela Klodnerová fotografk a | Photographer

Vojtěch Konečný fotograf | Photographer

Monika Mléčková fotografk a | Photographer

KAMERAMANI | CAMERAMEN

Šimon Pepřík hlavní kameraman | Chief Cameraman

Adam Čejka kameraman | Cameraman
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Na začátku bylo přání pomáhat dětem, kterým osud nepřál. 
Nyní podporujeme dlouhodobé vzdělávací projekty určené 
žákům základních škol a jejich učitelům, středoškolákům a 
vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání. 
Poskytujeme granty také českým vědcům a vědeckým týmům.

PROJEKTY 

OPEN GATE

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

UNIVERZITY

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

POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU

Zlepšujeme kvalitu vzdělávání na veřejných základních školách tím, 
že podporujeme zavádění nových vyučovacích metod a zvyšování 
kvalifi kace pedagogů. Podporujeme více než 340 učitelů a ředitelů 
ZŠ a jejich prostřednictvím přes 6 000 žáků.

SCIENCE

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

www.kellnerfoundation.cz
info@kellnerfoundation.cz

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

FOUNDATION PROJECTS
THE OPEN GATE PROJECT

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

UNIVERSITIES PROJECT

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

HELPING SCHOOLS SUCCEED PROJECT

We help to improve the quality of education at public elementary 
schools by promoting new teaching methods and honing the skills 
of teachers. We are now supporting more than 340 elementary 
school teachers and principals and, through them, more than 
6,000 students.

SCIENCE

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

www.kellnerfoundation.cz
info@kellnerfoundation.cz

GENERÁLNÍ PARTNER 
PRAŽSKÉHO STUDENTSKÉHO SUMMITU
/ PRAGUE STUDENT SUMMIT 
GENERAL PARTNER

ENGCZ
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CZ  

AMO je nevládní nezisková organizace založená v 
roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti 
mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO 
je přispívat k hlubšímu porozumění mezinárodnímu 
dění. Poskytujeme prostor pro vyjadřování a realizaci 
idejí, myšlenek a projektů sloužících k rozvoji 
vzdělanosti, porozumění a tolerance mezi lidmi.

AMO

→ formuluje a vydává studie a analýzy
→ pořádá mezinárodní konference, expertní semináře, 

kulaté stoly, veřejné diskuse
→ organizuje vzdělávací projekty
→ prezentuje kritické názory a komentáře k 

aktuálnímu dění pro domácí a zahraniční média
→ vytváří příznivější podmínky pro růst nové generace 

expertů
→ podporuje zájem o disciplínu mezinárodních vztahů 

mezi širokou veřejností
→ spolupracuje s řadou dalších domácích i 

zahraničních institucí

AMO je jedinečnou transparentní platformou, 
která zprostředkovává dialog mezi zástupci široké 
veřejnosti, akademické sféry, občanského sektoru, 
politiky a byznysu. Dlouhodobě podporuje zájem 
občanů České republiky o mezinárodní otázky a 
poskytuje informace nezbytné pro utváření vlastního 
názoru na současné dění doma i ve světě.

ENG   

AMO is a non-governmental non-profi t organization 
founded in 1997 to promote research and education 
in the fi eld of international relations. AMO facilitates 
expression and realization of ideas, thoughts and 
projects in order to increase education, mutual 
understanding and tolerance among the people.

AMO

→ formulates and publishes briefing, research and 
policy papers

→ arranges international conferences, expert 
seminars, round tables, public debates

→ organizes educational projects
→ presents critical assessment and comments on 

current events for local and international press
→ creates vital conditions for growth of a new expert 

generation
→ supports the interest in international relations 

among broad public
→ cooperates with like-minded local and international 

institutions

AMO represents a unique and transparent platform 
in which academics, business people, policy 
makers, diplomats, the media, and NGOs can 
interact in an open and impartial environment.

O pořadateli
About Organizer
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Hlavní partner Modelu OSN
Model UN Main Partner

Generální partner Pražského studentského summitu
Prague Student Summit General Partner

Hlavní partner Modelu EU
Model EU Main Partner

Univerzitní partner
University Partner

Partner zahájení
Venue Partner

Partner jednání
Venue Partner

 

TOP PARTNEŘI | TOP PARTNERS

PARTNEŘI MODELŮ | MODELS PARTNERS
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Tereza Frantová,
Julia Skadchenko

a Libor Nenutil
TLUMOČNÍCI

Hlavní mediální partner
Main Media Partner

Mediální partner
Media Partner

Partner Chronicle

Center for 
EU Enlargement 
Studies 

MEDIÁLNÍ  PARTNEŘI | MEDIA PARTNERS

ZA PODPORY | IN SUPPORT

DODAVATELÉ SLUŽEB | SERVICE PARTNERS
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EDITORKA | EDITOR
Linda Coufalová

TEXTY | TEXTS
Linda Coufalová, Sára Filípková, Tomáš Jančar, Jakub Janik, 
Martin Mezenský, František Novotný, Jáchym Vintr, Eva Prudilová

PŘEKLAD | TRANSLATIONS
Iva Gejdošová, Martin Hammerbauer, Adam Hykl, Tomáš Jančar, 
Adéla Jiřičková, Jan Kotara, Zdeněk Machala, František Novotný, 
Jitka Richterová, Šárka Tesařová, Lenka Tomečková, Václav Vlček, 
Judita Zelbová

JAZYKOVÁ ÚPRAVA | PROOFREADING
Tomáš Jančar, Jakub Janik, Robert Květoň, Martin Mezenský, 
Daniel Netrval, František Novotný, Jan Pivoda, Eva Prudilová, 
Vojtěch Vrabec, Judita Zelbová

GRAFICKÝ DESIGN | LAYOUT
Jan Václav

FOTOGRAFIE | PHOTOGRAPHY
Iva Gejdošová, Karel Havlík, Michal Janata, Michal Jenšovský, 
Vojtěch Konečný, Daniela Klodnerová, Hana Kratochvílová, 
Monika Mlečková, Eva Prudilová

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT
ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY
ŽITNÁ 27, 110 00 PRAHA 1
TEL./FAX: +420 224 813 460
EMAIL: SUMMIT@AMO.CZ

WWW.STUDENTSUMMIT.CZ
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