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Milé čtenářky, milí čtenáři,

heslem XXIII. ročníku Pražského studentského summitu 
není nic menšího než svět – svět diplomacie, mezinárodních 
vztahů, politiky, vyjednávání, seberealizace. V posledních devíti 
měsících projekt nabídl více než 300 studentům z celé České 
republiky různorodý vzdělávací program, díky kterému se mohl 
každý zdokonalit ve svých dovednostech a rozšířit si obzory 
v oblastech, které ho zajímají. 

Celoroční přípravu a pečlivou práci organizátorů i účastní-
ků završí čtyřdenní závěrečná konference, na které si účastníci 
vyzkouší ostré diplomatické jednání v rolích diplomatů. Během 
jednacích dnů v Kongresovém centru Praha se tak budou snažit 
nalézt řešení světových problémů a čelit tak globálním výzvám 
a problémům.

V dnešní době je více než kdy dříve třeba mladých aktivních 
lidí, kteří se zajímají o dění kolem sebe a mají vůli a chuť měnit 
svět k lepšímu nejen pro sebe, ale také své okolí. I proto studenti 
z celé republiky strávili desítky hodin na přípravných setkáních v 
prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze a na celé řadě dalších 
doprovodných akcí. Pražský studentský summit dlouhodobě 
vytváří komunitu lidí, kteří se zajímají o svět kolem sebe a snaží 
se dělat víc pro svou budoucnost i budoucnost svého okolí. 

Nic z toho by se však nemohlo uskutečnit bez podpory a dobré 
vůle našich partnerů a sponzorů, za kterou jsme nesmírně vděční. 
Projekt by se také neobešel bez hostů, kteří jsou ochotní vystoupit 
na přípravných setkáních a závěrečné konferenci a podělit se se 
studenty o své zkušenosti. V neposlední řadě by projekt nemohl 
proběhnout bez obětavé práce členů přípravného týmu, více než 
65 nadšených vysokoškoláků, kteří se projektu až na výjimky 
sami kdysi účastnili. Jim všem proto patří velký dík.

Doufáme, že pro vás následující dny budou inspirativním 
zážitkem a obohacující zkušeností!

Dear readers, 

The motto of the XXIII season of the Prague Student Summit is 
nothing less than the world – the world of diplomacy, international 
relations, politics, negotiations, self-realization. Over the past nine 
months, the project has offered more than 300 students from all 
over the Czech Republic a diverse educational programme, which 
aimed at improving their skills and expanding their horizons in 
their chosen areas of interest.

Year-round preparation and devoted work of the organizers 
and participants is crowned by a four-day Final Conference, where 
participants will try to negotiate like real-life diplomats. During 
the days of the negotiations at the Prague Congress Center, they 
will seek solutions to world problems and face global challenges 
and issues.

Nowadays more than ever before what is needed are young 
active people who are interested in the world around them and 
who have the will and desire to change the way things are not only 
for themselves, but for all people. This is why students from across 
the country spent dozens of hours at preparatory meetings at the 
premises of the University of Economics in Prague and at a wide 
range of side events. Prague Student Summit is continuously 
striving to create a community of people who are interested in 
the world around them and who are eager to work for a better 
future for all.

None of that would be possible without the goodwill and 
support of our partners and sponsors to whom we are extremely 
grateful. Also, the project could not manage without guests who 
are willing to come to the preparatory meetings as well as the 
Final Conference and share their experience with the students. 
Finally, the project would not take place without the devoted 
work of the members of the preparatory team, of more than 65 
enthusiastic university students, the vast majority of whom have 
once participated in the project itself. Thus the biggest thanks 
belong to them.

We hope that the upcoming days will be an inspirational and 
enriching experience for you!

Daniela Chvátalová
zástupkyně hlavní koordinátorky /
Deputy Chief Coordinator

Eva Prudilová
hlavní koordinátorka /
Chief Coordinator

Filip Jelínek
zástupce hlavní koordinátorky /
Deputy Chief Coordinator

Anna Umlaufová
programová koordinátorka /
Programme Coordinator

eng



04 Nebýt Summitu, nikdy bych nepotkal tak super lidi!
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05If it wasn't for Summit, I would never meet so amazing people!
# T h e W o r l d o f d e l e g a T e s

Záštita
Auspice

J. E. / H. E. Marie Chatardová
Předsedkyně Hospodářské a sociální rady 
Organizace spojených národů (ECOSOC)

President of the Economic and Social Council 
of the United Nations (ECOSOC)



06 Nebýt Summitu, nikdy bych nemala možnosť dozvedieť 
sa všetky tie veci.

# S v ě t D E l E g á t ů

generální tajemník OSN
Poselství Pražskému studentskému summitu
9. března 2018, Praha

the UN Secretary-general
Message to the Prague Student Summit 
March 9, 2018, Prague

Je mi potěšením pozdravit tento Model 
OSN.

Lidé napříč světem jsou dnes propoje-
ni. Konflikty, ničení životního prostředí, 
chudoba a bezpráví se dotýkají každého. 
Musíme pracovat společně ve věci všeobec-
né lidskosti. Všichni rodiče chtějí lepší život 
pro své potomky. Všechna náboženství si 
váží míru. Všechna společenství prosperují 
tehdy, když ocěňují rozmanitost. 

V Modelu OSN si rozšiřujete obzory. 
Tím, že se učíte a navazujete kontakty, mů-
žete být součástí snahy OSN nastolit mír, 
zajistit lidská práva a umožnit všem lidem 
důstojný život. 

Volám po nárůstu mírové diplomacie – 
a zdůraznění nutnosti předcházet válkám. 
Pomocí Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 
pracujeme na zlepšení životních podmínek 
všude po světě.

Z vašeho elánu a nápadů můžeme 
mít prospěch ve všech těchto oblastech. 
Doufám také, že sledujete naše účty na so-
ciálních médiích a zůstáváte plně zapojení 
ve svých komunitách. 

Spojené národy stojí při vás, kdykoliv 
zastáváte naše sdílené hodnoty. Vytvořme 
společně solidárnější, inkluzivnější a míru-
milovnější svět. 

J. E. António guterres
generální tajemník OSN

It is a pleasure to greet this Model United 
Nations.

Today, people around the world are 
inter-connected. Conflict, environmental 
destruction, poverty and injustice affect 
everyone. We have to work in common 
cause for our common humanity. All 
parents want a better life for their children. 
All religions value peace. All communities 
thrive when they value diversity. 

At Model UN, you broaden your 
horizons. By learning and networking, you 
can be part of the UN’s efforts to establish 
peace, secure human rights and enable all 
people to live in dignity. 

I have called for a surge in diplomacy 
for peace – and for a new emphasis on 
preventing conflicts. We are also working 
to improve living conditions everywhere 
through the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. 

In all these areas, we can benefit from 
your enthusiasm and your ideas. I hope you 
follow our social media accounts and stay 
fully engaged in your communities. 

The United Nations stands with you 
as you stand up for our shared values. 
Together, let us create a more compassionate, 
inclusive and peaceful world.  

H.E. António guterres
United Nations Secretary-general

eng



07If it wasn't for Summit, I would never have the opportunity to learn 
all the new things.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S

Pražský studentský summit je vzdělá-
vací projekt, kterého se každý rok zúčastní 
na 300 středoškolských a vysokoškolských 
studentů ze všech koutů republiky a jehož 
řadami od roku 1995 prošly již tisíce mla-
dých lidí. Jedná se o simulace Organizace 
spojených národů, Severoatlantické aliance 
a Evropské unie, kde mají studenti možnost 
vžít se do nelehkých rolí diplomatů rozlič-
ných států světa od Francie po Botswanu 
a prohloubit své znalosti v oblastech, jako 
jsou mezinárodní vztahy, ochrana život-
ního prostředí, lidská práva, ekonomie či 
mezinárodní bezpečnost.

Summit se skládá z pěti přípravných 
setkání, kde se účastníci seznamují s čin-
ností simulovaných organizací, rozvíjejí 
své rétorické, argumentační a komunikační 
schopnosti a učí se kritickému a analytické-
mu myšlení. Tyto dovednosti zužitkují bě-
hem závěrečné konference, kde již dochází 
k „ostrému“ jednání a cílem je shodnout se 
na společném dokumentu, který vyjadřuje 
konsenzus zúčastněných zemí a navrhuje 
řešení projednávaného problému.

V průběhu ročníku delegáti navštíví 
ambasády svých států, mohou se zúčastnit 
kratších tematických simulací a v rámci 
přípravných setkání vyslechnou příspěv-
ky zajímavých hostů na interaktivních 
vzdělávacích seminářích, přednáškách a 
panelových diskusích. Celým ročníkem 
provází noviny Chronicle, do jejichž tvorby 
se kromě přípravného týmu zapojují i sami 
účastníci.

Na přípravě Summitu se dobrovolně 
podílí bezmála 65 vysokoškolských stu-
dentů různých oborů, kteří ve svém volném 
čase organizují Summit nejen v Praze, ale 
pořádají i jednorázové simulace pro žáky 
základních škol a gymnázií napříč regiony. 

Summit by však nemohl vzniknout ani bez 
podpory dlouhodobých partnerů, kteří 
pomáhají projekt udržovat a zlepšovat, a 
ochoty řady hostů, kteří zde vystupují.

Nabyté znalosti a zkušenosti studenti 
později využijí při studiu, stážích, v zaměst-
nání i v osobním životě. Zároveň se naučí 
naslouchat rozdílným názorům a dívat se 
na celospolečenská témata z mnoha růz-
ných perspektiv. Získají také odvahu zapo-
jovat se do diskuse a aktivně se angažovat, 
což přispívá k rozvoji občanské společnosti, 
tak potřebné ve středoevropském prostoru.

eng

Prague Student Summit is an 
educational project, in which 300 high 
school and university students from every 
corner of the Czech Republic take part 
each year, and which has been attended 
by thousands of young people since its 
foundation in 1995. The project comprises 
of simulations of the United Nations, the 
North Atlantic Treaty Organization, and 
the European Union, where students have 
the possibility to take the role of diplomats 
representing different countries of the 
world, from France to Botswana, as well 
as to deepen their knowledge in fields 
such as international affairs, human rights, 
economics, environmental protection or 
international security.

Summit consists of five preparatory 
meetings, where the participants 
familiarise themselves with the simulated 
organisations, improve their rhetoric, 
argumentation and communication skills 
along with strengthening their critical and 
analytical thinking. These skills are later 

utilised during the Final Conference, where 
delegates go through negotiations with a 
common goal of agreeing on a document 
based on a consensus of all the participating 
countries which offers a solution for the 
negotiated problem.

During the year, delegates have the 
opportunity to visit embassies of their 
respective countries or to participate in 
shorter themed simulations, as well as to 
attend interactive educational seminars, 
lectures and panel discussions during the 
preparatory meetings. The whole year 
goes hand in hand with the Chronicle 
newspaper, in whose creation both the 
preparatory team and delegates take part.

More than 65 university students from 
different fields take part in preparing the 
Summit in their free time, in addition 
to hosting one-off simulations for both 
elementary and high school students 
across the regions of the Czech Republic. 
Nonetheless, the Summit could not be 
organised without the support of our 
long-term partners, who help sustain 
and improve the project, as well as the 
willingness of a range of distinguished 
guests.

Gained skills and experience are later 
used during university studies, internships, 
work, and even personal life. Moreover, 
delegates learn to listen to different 
opinions and look at intrasocietal topics 
from different perspectives. They also gain 
the courage to engage in discussions and 
actively participate, which contributes to 
the development of a civil society, matter 
so needed in the Central European area.

O projektu
About the Project



08 Nebýt Summitu, nikdy bych se tolik nezlepšila ve veřejném 
vystupování.

# S v ě t D E l E g á t ů

OSN
UN

Model OSN je nejstarším a zároveň největším modelem pro-
jektu. Pravidelně čítá nejvíce delegátů z řad studentů středních 
škol a jeho jednacím jazykem je čeština. Mezi studenty probíhá 
spolupráce v rámci tří- až pětičlenných delegací, která je klíčová 
pro úspěšné absolvování přijímacího řízení. V rámci něho delegace 
odevzdávají přijímací eseje na téma zahraničněpolitických priorit 
státu, který by chtěly zastupovat v průběhu ročníku. Výjimkou 
se letos stala část delegátů Rady bezpečnosti, kteří se na projekt 
hlásili individuálně. Práce jsou vyhodnoceny anonymně a na je-
jich základě je delegaci přidělen konkrétní stát, který účastníci 
po zbytek ročníku zastupují v jednotlivých simulovaných orgá-
nech Modelu OSN. Do něj se zapojují i vysokoškolští studenti 
vystupující v roli pozorovatelů.

Letos je v Modelu OSN zastoupeno 67 států v sedmi orgánech. 
Díky velké rozmanitosti agendy orgánů si studenti mohou vybrat 
taková projednávaná témata, která je zajímají nejvíce. 
V tomto ročníku se účastníci modelu mohli zapojit do:

 
Rady bezpečnosti OSN (UNSC)

Výboru pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost (DISEC)

Hospodářské a sociální rady (ECOSOC) 

Rady pro lidská práva (HRC)

Environmentálního shromáždění OSN (UNEA)

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC)

Delegáti se učí vyhledávat a zpracovávat informace, protože 
právě tyto dovednosti jsou důležité pro prosazování zájmů daného 
státu. Ze zjištěných informací delegáti vypracují stanoviska, která 
jim slouží jako podklad pro jednání a zároveň nástroj k ujasnění si 
priorit svého státu. Během jednání delegáti usilují o přijetí kvalit-
ního návrhu řešení předložených otázek v rámci agendy orgánu.

Model UN is the oldest as well as the largest model of the 
project. It is composed of high school students and its negotia-
tion language is Czech. Students cooperate within delegations 
of three to five members, which is critical for their successful 
passing of the admission procedure. In this procedure, delegations 
submit application essays on the topic of foreign policy priorities 
of a country the delegation wishes to represent throughout the 
year. This season, an exception to this process was a portion of 
delegates in the simulated Security Council, who applied for 
the project individually. After an anonymous evaluation, each 
delegation is assigned with a specific state which its members 
represent throughout the year in simulated bodies of the Model 
UN. University students are also involved in the roles of observers.

This year in Model UN, 67 states are represented in seven 
bodies. Thanks to great diversity of the agendas of bodies, students 
can choose negotiated 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 Social Council (ECOSOC)

Human Rights Council (HRC)

UN Environment Assembly (UNEA)

UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

UN Office on Drugs and Crime (UNODC)

Delegates learn to research and process information as these 
skills are crucial for advocating the interests of their represented 
country. With these foundations, delegates prepare position papers 
which serve as a basis for negotiations and at the same time as a tool 
for clarifying the priorities of their state. During the negotiations, 
delegates endeavour to adopt a quality proposal of a solution to 
given issues of the agendas of bodies.

eng



09If it wasn't for Summit, I would never improve so much in public 
speaking.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S



10 Nebýt Summitu, nikdy bych nejezdila do Prahy.
# S v ě t D E l E g á t ů

NAtO

Model NATO je určen pro 29 středoškoláků, kteří mají po 
úspěšném absolvování přijímacího řízení možnost vyzkou-
šet si zastupování jednoho z členských států v rámci simulace 
Severoatlantické rady, nejvyššího politického orgánu NATO, a to 
v anglickém jazyce. V angličtině probíhají také ostatní přednášky 
a aktivity v rámci Modelu NATO. Všech pět přípravných setkání 
je koncipováno tak, aby delegáty připravilo nejen na samotné 
vyvrcholení Pražského studentského summitu, tedy konferenci, 
ale aby jim rovněž poskytlo příležitost k sebevzdělávání v oblasti 
mezinárodních vztahů i k rozvoji soft skills a kritického myšlení. 
Klíčovou součástí Modelu NATO je konsensuální rozhodování, 
které často vyžaduje schopnost vyjednání oboustranně výhod-
ných kompromisů.

V uplynulých měsících měli účastníci Modelu NATO možnost 
připravit se na konferenci jak z hlediska odborného, tak i doved-
nostního. V rámci přípravných setkání a doplňujících materiálů 
nastudovali nejen základní informace týkající se fungování reálné 
Severoatlantické aliance, ale načerpali také znalosti o jednotlivých 
bodech agendy či o bezpečnostní politice svých států. Zároveň si 
skrze množství aktivit procvičili a zlepšili důležité dovednosti, 
jakými je například rétorika, argumentace či vyjednávání. Na 
závěrečné konferenci tak všechny nově získané znalosti a doved-
nosti uplatní při jednání o klíčových bezpečnostních problémech 
současnosti.

Model NATO is dedicated to 29 high school students who, 
after being successfully admitted, have a chance to try out the 
representation of one of the member states in the simulation of 
North Atlantic Council, the most important political body of 
NATO, and all that in English. All the lectures and activities in 
Model NATO take place in English as well. The five preparatory 
meetings are designed not only to prepare the delegates for the 
conference, but also to give them an opportunity for self-education 
in the field of international relations and for developing soft skills 
and critical thinking. The key part of Model NATO is consensual 
decision-making which often requires the ability to negotiate 
mutually beneficial compromises.

In the last few months, participants of Model NATO had the 
chance to prepare for the conference in terms of both expertise and 
skills. Within the preparatory meetings and additional materials, 
delegates studied not only the basic information regarding the 
functioning of the real NATO; they also gained knowledge of the 
points of agenda or security policy of their represented countries. 
Through many activities, delegates also practiced and improved 
important skills, such as rhetorics, argumentation or negotiation. 
Consequently at the conference, all the newly acquired knowledge 
and skills will be used during the negotiations on vital security 
issues of today’s world.

eng



11If it wasn't for Summit, I would never go regularly to Prague.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S



12 Nebýt Summitu, nikdy bych v sobotu nevstával tak brzo.
# S v ě t D E l E g á t ů

EU

Model EU je určen pro vysokoškolské studenty. Jednacím 
jazykem je čeština a program je koncipován tak, aby náročností 
cílil na věkově starší či zkušenější účastníky. Zájemci musejí projít 
přijímacím řízením, v němž píší esej reflektující aktuální evrop-
skou problematiku. Na základě anonymizovaných výsledků jim 
pak jsou přiděleny státy a umožněna účast na projektu.

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

Model EU se zaměřuje na návrhy evropské legislativy právě 
projednávané v unijních institucích. Důraz na aktuálnost témat 
zvyšuje náročnost přípravy i práce s informacemi. Účastníci musejí 
brát v potaz nejen domácí, ale i unijní politickou příslušnost jimi 
zastupovaného státu.

Aby účastníci porozuměli tématu do hloubky, jsou pro ně 
připraveny přednášky, ve kterých jsou jim vysvětlena dosavadní 
přijatá opatření a taktéž to, jak fungují v praxi. Předsednictvo se 
snaží pro tyto přednášky zajistit hosty, kteří se v daném oboru 
dlouhodobě pohybují a mají s unijní legislativou zkušenosti.

Rozmanitá agenda umožňuje účastníkům vyzkoušet si celou 
řadu rolí a porozumět tak evropské legislativě z více úhlů. Témata 
jsou vždy vybírána tak, aby zahrnovala gesci více ministerstev 
členských států – například zahraniční, sociální či bezpečnostní 
politiku. Samotní účastníci mají navíc možnost navrhnout vlastní 
body agendy. Simulované jednání Rady na závěrečné konferenci 
je tedy, vzhledem k pestrosti rolí účastníků i aktuálnosti agendy, 
velkou výzvou.

Model EU is designated for university students. The official 
language is Czech and the programme is designed in its demands 
for older or more experienced participants. The ones who are 
interested in participating must undergo an application process 
which consists of writing an essay on a particular European issue. 
Member states are then distributed among participants based on 
an anonymous evaluation.

There are 28 seats waiting for the successful applicants, each for 
a member state of the European Union. The Model simulates the 
Council of the European Union and aims to provide its participants 
with knowledge and skills, not just from the field of European 
politics, through an interesting and interactive form, but also 
through working with resources and legislation. Cooperation is 
emphasized during negotiations and regional working groups.

Model EU is focusing on the EU’s legislative proposals which 
are currently being discussed in its institutions. 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 resources and preparing a position paper. 
Participants are also required to reflect both domestic and EU 
politics of represented states.

To help participants fully understand discussed topics, lectures 
examining established legislative and its effectiveness are held. 
For these, the chairmen invite guests who have experience with 
treating EU’s legislative and are active in the respective field.

Agenda this diverse allows participants to try various roles 
and to perceive EU’s legislative in various angles. Topics are being 
picked in order to encompass various political fields – for example 
foreign, social or security policy. Participants also may propose 
their own agenda. Considering the diversity of the positions 
and the topicality of the agenda, the simulated negotiations of 
the Council of the European Union present a major challenge.

eng



13If it wasn't for Summit, I would never get up so early on Saturdays.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S



14 Nebýt Summitu, nikdy bych nepoznal svoji zastupovanou zemi.
# S v ě t D E l E g á t ů

OSN / UN
UNSC

Bezpečnostní situace v Sýrii Situation in Syria

Bezpečnostní situace v Somálsku Situation in Somalia

Boj proti hrozbě terorismu Threats to international peace and security caused by terrorist acts

DISEC

Snižování vojenských rozpočtů Military expenditures cuts

Vytvoření bezjaderné zóny na Blízkém východě Creating a nuclear-free zone in the Middle East

Vliv ozbrojených konfliktů na kulturu The impact of armed conflicts on culture

ECOSOC

Udržitelná urbanizace Sustainable urbanization

Udržitelná energetika Sustainable energy industry

Efektivní a transparentní veřejné instituce Effective and transparent public institutions

HrC

Trest smrti Death penalty

Lidská práva a nadnárodní obchodní společnosti Human rights and transnational corporations

Postavení a problematika LGBTIQ komunity The position and problematique of the LGBTIQ community

UNESCO

Geneticky modifikované organismy Genetically modified organisms

Doping ve sportu Doping in sport

Světové dědictví UNESCO UNESCO world heritage

UNEA

Vliv ozbrojených konfliktů na životní prostředí The impact of armed conflicts on environment

Klimatická změna a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku Climate change and transition to low-carbon economy

Udržitelné zemědělství Sustainable agriculture

UNODC

Kybernetická kriminalita Cybercrime

Mezinárodní drogová problematika International drug trade

Námořní kriminalita a pirátství Naval crime and piracy

NAtO
Balkán a Černé moře The Balkans and the Black Sea

Arktický region Arctic Region

Boj s terorismem Countering Terrorism

EU
Celoevropský penzijní produkt EU Pension Policy

Program rozvoje evropského obranného průmyslu Programme of the development of the European defence industry

Body agendy Points of agenda



15If it wasn't for Summit, I would never get to know the country I represent.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S

Přípravná setkání
Preparatory meetings

I. PŘÍPrAvNÉ SEtKáNÍ
11. 11. 2017
Úvodem do letošních přípravných setkání byl zároveň úvod 
do mezinárodních vztahů. Ten delegátům nejprve poskytl 
hlavní host dopolední části, státní tajemník pro evropské zále-
žitosti Aleš Chmelař. Poznávání se světem diplomacie i světem 
Summitu pokračovalo prostřednictvím paralelních seminářů. 
Hosté mluvili o diplomatickém protokolu, cílech udržitelného 
rozvoje i postavení žen v diplomacii.

II. PŘÍPrAvNÉ SEtKáNÍ
25. 11. 2017
Účastníky čekal program zaměřený na země, které na Summitu 
reprezentují. V paralelních blocích se zúčastnili nejprve semi-
nářů vedených odborníky na danou oblast a následně aktivity, 
kterou si přichystali členové přípravného týmu. Ta se věnovala 
specifikům dané oblasti, ale především interaktivní formou 
s využitím poznatků teorie her poukázala na potřebu spoluprá-
ce a synergie nejen během jednání.

III. PŘÍPrAvNÉ SEtKáNÍ
16. 12. 2017
Tentokrát jsme se zaměřili na problém, který nepochybně hýbe 
celou planetou – klimatická změna. Prvně se ti nejodvážnější 
z delegátů postavili za řečnický pultík a přednesli plenární pro-
jevy na toto téma. Poté již následovala panelová diskuse odbor-
níků. Řeč byla nejen o podstatě a příčinách klimatických změn, 
ale i jaderné energetice a možnostech, jak změnám zabránit.
 

Iv. PŘÍPrAvNÉ SEtKáNÍ
27. 1. 2018
Konflikty ve světě i ve společnosti – takovým tématům se vě-
novalo IV. přípravné setkání. Dopolední částí nás provedly 
volitelné semináře, na výběr byla témata jako žurnalistika 
v ozbrojených konfliktech, budoucnost války nebo kybernetic-
ká bezpečnost. Na účastníky čekala také dvě netradiční zpest-
ření – minisimulace o Sýrii a LGBT připravená organizačním 

týmem a diskusní seminář o právech žen. Zde účastníci napří-
klad navrhovali zvýšit podporu částečných úvazků. 

v. PŘÍPrAvNÉ SEtKáNÍ
17. 2. 2018
Poslední setkání se neslo ve znamení kontroverzních témat. 
Nejprve se však řečnického pultíku chopili vybraní delegáti 
se svými projevy o konfliktu mezi rozvinutým a rozvojovým 
světem. Pak už přišla řada na paralelní semináře – například 
o bitcoinu, LGBT komunitě nebo morálce v mezinárodních 
vztazích.

eng

I. PrEPArAtOry MEEtINg
11. 11. 2017
The introduction to this year’s preparatory meetings was 
at once an introduction to international relations. That was 
provided to the delegates by the main guest of the morning 
part, the State Secretary for European Affairs Aleš Chmelař. 
Getting to know the world of diplomacy as well as the world of 
Summit continued with parallel seminars. Guest spoke about 
diplomatic protocol, the Sustainable Development Goals and 
also the position of women in diplomacy.

II. PrEPArAtOry MEEtINg
25. 11. 2017
Participants were involved in a programme focused on the 
countries they represent at the Prague Student Summit. In 
parallel blocks, they first attended seminars led by experts on 
the given area, and subsequently participated in an activity 
prepared by members of our preparatory team. This exercise 
dealt with the specifics of each region, but primarily using 
findings of game theory pointed out the importance of 
cooperation and synergy not only during negotiations.



16 Nebýt Summitu, nikdy bych nevěděla tolik věcí, co vím teď, 
a nepoznala tolik nových lidí.

# S v ě t D E l E g á t ů

III. PrEPArAtOry MEEtINg
16. 12. 2017
This time we concentrated on an issue that beyond doubt 
stirs the entire planet – climate change. Firstly, the bravest of 
delegates stood behind the speaker’s desk and delivered their 
own plenary speeches on the topic. Thereafter followed a panel 
discussion of experts on the topic. The matter at hand turned 
not only to the core and causes of climate change, but also to 
nuclear energy and possibilities to hinder the change. 

Iv. PrEPArAtOry MEEtINg
27. 1. 2018
Conflicts in the world as well as the society – that was the 
topic of the IV. preparatory meeting. The morning part was 
guided by elective seminars. Students could choose from 

topics such as journalism in armed conflicts, the future of 
war or cyber security. The programme was enriched with two 
extras – a minisimulation of Syria and LGBT prepared by the 
organizers and a discussion seminar on women rights. Here the 
participants proposed for example increasing the availability of 
part–time jobs.

v. PrEPArAtOry MEEtINg
17. 2. 2018
The last preparatory meeting of this season was devoted to 
controversies in international context. Before anything else, 
chosen delegates presented their speeches on the conflict 
between the developed and the developing world. We then 
turned to parallel seminars – for example about bitcoin, the 
LGBT community or ethics in international relations. Even 
there participants had room for their own discussion, this time 
on the perception of international organizations.



17If it wasn't for Summit, I would never know as much as I do now and 
meet so many new people.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S

HOST FUNKCE TÉMA

I. PŘÍPrAvNÉ SEtKáNÍ

Michal Broža Vedoucí Informačního centra OSN v Praze Globální rizika současného světa z pohledu OSN

Michael Romancov Politický geograf, Metropolitní univerzita Praha Systém mezinárodních vztahů na počátku 21. století

Kateřina Fialková Ředitelka Odboru mnohostranných ekonomických vztahů MZV Multilaterální diplomacie

Miloš Lexa Bývalý velvyslanec ČR ve Španělsku a Estonsku Diplomatický protokol

Magdalena Frouzová Tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice EU a vyvracení mýtů v médiích

Aneta Haimannová Vládní rada na Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR SDGs a jejich implementace v České republice

Aleš Chmelař Státní tajemník pro evropské záležitosti Současné výzvy evropské integrace

Martina Tauberová Vedoucí Obchodně-ekonomického úseku na Velvyslanectví ČR ve Vídni Ženy v diplomacii

Tomáš Prouza
Bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti a koordinátor digitální 
agendy ČR

host EU

II. PŘÍPrAvNÉ SEtKáNÍ

Jan Kovář Výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Státy Evropské unie

Petr Boháček Člen Výzkumného centra AMO Severní a Jižní Amerika

Karel Svoboda Vyučující Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy Západní Balkán a postsovětský prostor

Tereza Jermanová Členka Výzkumného centra AMO Blízký východ a Maghreb

Václav Kopecký Člen Výzkumného centra AMO Dálný východ a Oceánie

Jan Prouza Vyučující Metropolitní univerzity Praha Subsaharská Afrika

Vojtěch Šmolík Vyučující Metropolitní univerzity Praha Subsaharská Afrika

Tomáš Rezek Člen Výzkumného centra AMO host UNODC

Milan Lipovský Vyučující Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd UK host DISEC

III. PŘÍPrAvNÉ SEtKáNÍ

Alexander Ač Klimatolog Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR host panelové diskuse

Iva Zvěřinová Environmentální socioložka v Centru pro otázky životního prostředí UK host panelové diskuse

Taťána Míková Vedoucí redaktorka počasí České televize host panelové diskuse

Adéla Denková Šéfredaktorka EurActiv.cz, spolupracovnice AMO moderátorka panelové diskuse

Vladimír Smrž Náměstek ministra životního prostředí host UNEA

Tomáš Maule Bývalý spolupracovník AMO host UNSC

Alena Šebestová Odborná poradkyně ve finančních službách host EU

Iv. PŘÍPrAvNÉ SEtKáNÍ

Vít Pohanka Zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Žurnalistika v konfliktech

František Novotný Spolupracovník AMO Konflikty druhé poloviny 20. století

Vojtěch Bahenský Člen Výzkumného centra AMO Budoucnost války

Konstantin Sulimenko Spolupracovník AMO Minisimulace o tématech Sýrie a LGBT

Radan Šafařík Vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovnost žen a mužů Diskusní seminář o právech žen

Veronika Faltová Vedoucí komunikace a médií Rady vlády pro rovnost žen a mužů Diskusní seminář o právech žen

Věra Honusková Odborná asistentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy Co s miliony lidí přicházejícími do Evropy?

Daniel Bagge Ředitel Odboru kybernetických bezpečnostních politik NÚKIB Kybernetická bezpečnost – hype nebo výzva?

Miroslav Žižka Generálporučík v záloze Důležitost členství v mezinárodních organizacích

Otakar Foltýn Podplukovník Generálního štábu Armády ČR host UNSC

Michal Beneš Místopředseda České komise pro UNESCO host UNESCO

Hosté přípravných 
setkání



18 Nebýt Summitu, nikdy bych nezjistil, že s mezinárodními vztahy lze 
dělat něco praktického.

# S v ě t D E l E g á t ů

GUEST WORK POSITION TOPIC

I. PrEPArAtOry MEEtINg

Michal Broža Head of the United Nations Information Centre Prague
Global risks of the contemporary world from the 
perspective of the UN

Michael Romancov Political Geographer, Metropolitan University Prague World order at the beginning of the 21st century

Kateřina Fialková
Director of the Department of Multilateral Economic Relations at the 
Ministry of Foreign Affairs

Multilateral diplomacy

Miloš Lexa Former Ambassador of the Czech Republic to Spain and Estonia Diplomatic protocol

Magdalena Frouzová
Spokeswoman of the Representation of the European Commission in the 
Czech Republic

The EU and myth busting in the media

Aneta Haimannová
Government Counsellor at the Department for Sustainable Development 
of the Czech Government

SDGs and their implementation in the Czech 
Republic

Aleš Chmelař State Secretary for European Affairs Contemporary challenges of European integration

Martina Tauberová Head of the Trade-Economic Section at the Czech Embassy in Vienna Women in diplomacy

Tomáš Prouza Former State Secretary for European Affairs and Coordinator for Digital Agenda EU guest

II. PrEPArAtOry MEEtINg

Jan Kovář Research Fellow at the Institute of International Relations EU Member States

Petr Boháček AMO Research Fellow Americas

Karel Svoboda Lecturer at the Institute of International Studies at the Charles University Western Balkans and the post-Soviet area

Tereza Jermanová AMO Research Fellow Middle East and Maghreb

Václav Kopecký AMO Research Fellow Far East and Oceania

Jan Prouza Lecturer at the Metropolitan University Prague Subsaharan Africa

Vojtěch Šmolík Lecturer at the Metropolitan University Prague Subsaharan Africa

Tomáš Rezek AMO Research Fellow UNODC guest

Milan Lipovský Lecturer at the Faculties of Law and Social Sciences at the Charles University DISEC guest

Kateřina Fialková Ředitelka Odboru mnohostranných ekonomických vztahů MZV host ECOSOC

Jan Pivoda Spolupracovník AMO host ECOSOC

Jakub Kufčák Člen Výzkumného centra AMO host EU

Ondřej Šamonil Odborník na bezpečnost host EU

v. PŘÍPrAvNÉ SEtKáNÍ

Adéla Horáková Advokátka Koalice pro manželství
Postavení LGBT+ komunity v českém i mezinárodním 
prostředí

Igor Blahušiak Ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR
Diskusní seminář o vnímání mezinárodních 
organizací ve společnosti

Josef Tětek Ředitel pro vzdělávání Liberálního institutu Bitcoin, jeho dopady a budoucnost

Kim Cowan Radová na velvyslanectví Kanady pro Českou republiku Multikultularismus – případ Kanady

Marek Dřímal Ekonom Komerční banky Česká ekonomika a euro

Ondřej Dočkal Konzultant Budování země od nuly

Tomáš Kučera Vyučující Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Morálka v mezinárodních vztazích

Petra Ali Doláková Zaměstnankyně Odboru lidských práv a transformační politiky MZV host HRC

guest Speakers of the 
Preparatory Meetings



19If it wasn't for Summit, I would never know that international 
relations can be practical.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S

III. PrEPArAtOry MEEtINg

Alexander Ač
Climatologist at the Global Change Research Institute of the Czech 
Academy of Sciences

panel discussion guest

Iva Zvěřinová Environmental sociologist at the Charles University Environment Centre panel discussion guest

Taťána Míková Head Editor of the Weather Forecast at the Czech Television panel discussion guest

Adéla Denková Editor-in-chief of EurActiv.cz, AMO Fellow panel discussion moderator

Vladimír Smrž Deputy Minister of the Environment UNEA guest

Tomáš Maule Former AMO Associate UNSC guest

Alena Šebestová Senior Advisory Expert in Financial Services EU guest

Iv. PrEPArAtOry MEEtINg

Vít Pohanka Foreign reporter of the Czech Radio Journalism in armed conflicts

František Novotný AMO Fellow Conflicts of the second half of the 20th century

Vojtěch Bahenský AMO Research Fellow Future of war

Konstantin Sulimenko AMO Fellow Minisimulation on the topics of Syria and LGBT

Radan Šafařík
Head of Secretariat of the Government Department 
for equal opportunities for men and women

Discussion seminar on women's rights

Veronika Faltová
Media and Communications Manager at the Government Department
for equal opportunities for men and women

Discussion seminar on women's rights

Věra Honusková Senior Lecturer at the Faculty of Law of the Charles University What to do with the millions of people coming to Europe?

Daniel Bagge Director of the Cyber Security Policy Division of NCISA Cyber Security – hype or challenge?

Miroslav Žižka Lieutenant General in reserve
Importance of membership in international 
organisations

Otakar Foltýn Lieutenant Colonel of the General Staff of Armed Forces of the Czech Republic UNSC guest

Michal Beneš Vice-Chairman of the Czech Commission for UNESCO UNESCO guest

Kateřina Fialková
Director of the Department of Multilateral Economic Relations at the 
Ministry of Foreign Affairs

ECOSOC guest

Jan Pivoda AMO Fellow ECOSOC guest

Jakub Kufčák AMO Research Fellow EU guest

Ondřej Šamonil Security expert EU guest

v. PrEPArAtOry MEEtINg

Adéla Horáková Lawyer of the Coalition for Marriage
Position of the LGBT+ community in Czech and 
international context

Igor Blahušiak
Director of the European Affairs Communication Department 
at the Office of the Government

Discussion seminar on the perception of 
international organizations

Josef Tětek Education Director of the Liberal Institute Bitcoin, its impact and future

Kim Cowan Counsellor at the Embassy of Canada to the Czech Republic Multiculturalism – the case of Canada

Marek Dřímal Economist at Komerční banka Czech economy and the Euro

Ondřej Dočkal Consultant Building a country from scratch

Tomáš Kučera Lecturer at the Faculty of Social Sciences of the Charles University Ethics in International Relations

Petra Ali Doláková
Employee of the Human Rights and Transformation Policy 
Department of the Ministry of Foreign Affairs

HRC guest



20 Nebýt Summitu, nikdy bych se nenaučila nebat se sdílet své myšlenky.
# S v ě t D E l E g á t ů

Minisimulace
Téma první, dnes již tradiční, minisimulace se letos neslo ve zna-
mení Postupimské konference. Delegáti dočasně přestali zastu-
povat “své” státy, aby v rolích vítězů i poražených druhé světové 
války rozhodli o budoucnosti Evropy. Přestože se zdálo, že se jed-
nání nese v duchu všeobecně přijatelného kompromisu, delegáti 
Spojeného království a Spojených států využili v poslední chvilce 
práva veta a celou dohodu shodili ze stolu. Zdá se tak, že Evropu 
čekají těžké a napjaté časy.

 Druhá minisimulace se odehrávala v Tolkienově světě 
Pána prstenů. Účastníci se vžili do rolí lidí, skřetů, trpaslíků, elfů 
i dalších ras Středozemě, aby rozhodli o osudu Jednoho prstenu 
a dohodli mírový plán namísto dlouhé války. A to se i přes roz-
vleklé počáteční handrkování částečně povedlo – debatu o osudu 
Prstenu sice delegáti zkušeně přesunuli na nově vytvořenou 
radu, vyřešili ale mnohé další palčivé otázky. A aspoň na čas tak 
odvrátili ničivý konflikt.

Mediální seminář
V rámci této doprovodné akce organizované Metropolitní uni-
verzitou Praha měli delegáti možnost dozvědět se od profesionálů 
z oboru informace o fungování médií. V praktické části si vy-
zkoušeli čtecí zařízení a vžili se do role zpravodajce ve studiu. 
Díky nahrávacímu zařízení získali tipy k práci s řečí těla.

Beseda o rakouské obranné politice
Před čtvrtým přípravným setkáním navštívili účastníci 
rakouskou ambasádu, kde se s rakouským Zástupcem vedou-
cího mise, Martinem Gärtnerem, mohli posadit ke kulatému 
stolu a získat zde informace o rakouské bezpečnostní politice. 
Zjistili, co pro Rakousko dnes znamená koncept neutrality a proč je 
pro Rakušany tak důležitý. Mimo to na dotaz účastníkům Martin 
Gärtner také přiblížil, jaká jsou výhody i úskalí práce v diplomacii.

Beseda na chorvatské ambasádě
V rámci návštěvy chorvatské ambasády se účastníci měli možnost 
setkat s velvyslankyní Chorvatské republiky v ČR, J. E. Ines Troha. 
Během besedy zjistili, jak se s důsledky migrační krize vyrovná-
valo Chorvatsko. Přednášku završily podnětné dotazy a následná 
diskuze.

Polygon
Před pátým přípravným setkáním proběhla interaktivní dopro-
vodná akce Polygon, kterou uspořádala Metropolitní univerzita 
Praha. Účastníci se seznámili s prací s tím, co lze běžně najít 
na twitteru či google maps, a jak pomocí toho odhalit teroristické 
útoky. Vše si přitom všichni vyzkoušeli na vlastní kůži v neúpro-
sném závodu s časem.

recepce na švédské ambasádě
Pro delegáty, kteří neměli to štěstí a nemohli navštívit ambasádu 
svého státu, byl v letošním roce připraven program na švédské 
ambasádě. V neformálním prostředí s jedním z nejkrásnějších 
výhledů v Praze se tak mohli dozvědět o tom, jak se k projedná-
vaným otázkám konference staví tato severská země.

Návštěva vojenské základny ve Strakonicích
Tradiční prohlídka proběhla na základně 25. protiletadlového 
raketového pluku Armády ČR ve Strakonicích. Zde místní vojáci 
představili svůj oddíl a nechali delegáty vyzkoušet si armádní 
techniku. Na trenažéru si tak zkusili i sestřelení nepřátelského 
letounu a dozvěděli se, jak probíhá záchrana lidských životů v boji.

Zahraniční výlet do Budapešti
Po návštěvách Vídně a Berlína v minulých letech se náš kurz 
obrací do Budapešti – hlavního města našeho bývalého souseda 
a jednoho z evropských hlavních měst kultury. Mimo návštěvy 
jejích monumentů, jako je budova parlamentu nebo sídlo Vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky, vzdáme hold taktéž kultuře – ať už 
společnou večeří nebo dobrovolnou návštěvou lázní.

Doprovodné
akce



21If it wasn't for Summit, I would never learn to stop fearing sharing 
my thoughts.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S

Minisimulations
The topic of this year’s first minisimulation was the Potsdam 
conference. Delegates have temporarily ceased to represent “their” 
countries to decide the future of Europe in the role of victors and 
those defeated in World War II. Even though the negotiations 
seemed to be in the spirit of a viable compromise, the delegates 
of the UK and the US decided to make use of their veto at the last 
minute and threw the whole agreement off the table. Hard times 
are awaiting Europe.

The second minisimulation took place in the Tolkien’s world 
of the Lord of the Rings. Participants took the role of people, orcs, 
dwarves, elves and other creatures of Middle Earth in order to 
decide the destiny of the Ring and to negotiate peace instead of 
a long war. Such goal has, despite the long quarreling, been partly 
reached – the debate of the Ring’s destiny was expertly shifted to 
a newly created council, though other pressing issues were also 
resolved, and a destructive war was averted, or at least postponed.

Media Seminar
During this side event organized by the Metropolitan University 
Prague, delegates had the opportunity to learn how the media 
work from experts in the field. In the practical part of the seminar, 
they tried using a teleprompter in a TV studio as well as becoming 
a TV reporter. As all the exercises were recorded, students could 
receive some useful tips about their body language.

Discussion on Austrian defence policy
Prior to the fourth preparatory meeting, participants visited 
the Austrian embassy, where they sat by a round table with 
Austrian Deputy Head of Mission, Martin Gärtner, and learnt 
about Austrian defence policy. They found out what the concept 
of neutrality means to Austria and why it is so important for the 
Austrians. On top of that, when asked by the participants, Martin 
Gärtner explained the pros and cons of a career in diplomacy.

Discussion at the Embassy of Croatia
As a part of a visit to Croatian Embassy, students met with 
Croatian Ambassador to the Czech Republic, H. E. Ines Troha. 
They learnt how the migration crisis impacted Croatia and what 
were its consequences. The lecture was concluded by thought-
provoking questions and a following discussion.

Polygon
Before the fifth preparatory meeting, an interactive side event 
Polygon was organized by the Metropolitan University Prague. 
Students were introduced to how to work with what can be found 
on Twitter or Google Maps and how to use it to uncover terrorist 
attacks. Everyone could try everything themselves in an stern 
race against time.

reception at the Embassy of Sweden
For delegates who were not fortunate enough to be able to visit 
the embassy of their country, we prepared a programme at the 
Swedish embassy. In an informal environment with one of the 
most beautiful views in Prague, they could learn about the stance 
of this Nordic country on the agenda of our conference.

Study visit to the Strakonice army base
The traditional journey was made to the 25th anti-aircraft regiment 
of the Czech Army in Strakonice. Local soldiers presented their 
unit and let the visitors try out military equipment. Participants 
had the chance to shoot down an enemy airplane in a simulator 
and learnt about saving lives in the battlefield.

Study visit to Budapest
Having visited Vienna and Berlin in the previous years, this time 
our course turns to Budapest – the capital of our former neighbour 
and one of European cultural capitals. Apart from visiting its 
monuments such as the Parliament building or the office of the UN 
High Commissioner for Refugees, we will also pay a tribute to its 
culture – be it a dinner or an optional visit to a spa.

Side
Events



22 Nebýt Summitu, nikdy bych neutratila tolik peněz za jízdenky.
# S v ě t D E l E g á t ů

regionální 
simulace
regional 
Simulations

I v rámci XXIII. ročníku Pražského stu-
dentského summitu se uskutečnila série re-
gionálních simulací. Šlo o jednodenní simu-
lace jednání Rady bezpečnosti OSN určené 
pro žáky osmých a devátých tříd základních 
škol a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií. Pěti akcí se v Brně, Pardubicích, 
Ostravě, Českých Budějovicích a Ostrově 
zúčastnilo stejně jako loni více než 150 
žáků. Tématem simulovaného jednání 
byla ve všech pěti případech válka v Sýrii. 
Účastníci řešili aktuální situaci v této zemi 
a snažili se již více než 6 let trvající konflikt 
vyřešit.

Celodenní regionální simulace byly roz-
děleny do dvou částí. Během dopoledního 
programu se účastníci interaktivní formou 
seznámili s fungováním mezinárodních 
organizací, strukturou OSN, úlohou Rady 
bezpečnosti při řešení světových konflik-
tů a procedurálními náležitostmi jednání 
na mezinárodním poli. V odpolední části 
pak využili nabytých znalostí a dovedností 
k co nejvěrnějšímu zastupování států za-
sedajících v simulované Radě bezpečnosti 
OSN, kde se snažili hájit jejich zájmy a pro-
sadit co nejvíce vlastních požadavků do 
výsledného dokumentu – rezoluce.

During the XXIII season of the Prague 
Student Summit, a series of regional 
simulations took place again. One-
day simulations of the United Nations 
Security Council negotiations were 
prepared for students of primary schools 
and corresponding years of grammar 
schools. Five events in Brno, Pardubice, 
Ostrava, České Budějovice and Ostrov 
were attended by almost 150 students. In 
all five venues, the topic of the simulated 
negotiation was the Syrian Civil War. The 
participants negotiated about the current 
situation in a war-torn Syria and tried to 
solve the conflict which already lasts for 
more than 6 years.

Day-long regional simulations were 
divided into two parts. During the morning 
programme, participants were introduced 
in an interactive form to the functioning of 
the international organizations, structure 
of the UN, the role of the Security Council in 
solving the global conflicts and procedural 
rules of the negotiation on the international 
level. In the afternoon part, the students 
used their newly gained knowledge and 
skills to represent the states sitting in the 
simulated Security Council as truthfully 
as possible. They advocated the interests of 
their states and strived to have the utmost 
of their demands added to the resulting 
document – the resolution.

eng



23If it wasn't for Summit, I would never spend so much on train tickets.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S



24 Nebýt Summitu, nikdy bych si nenašel nové přátele.
# S v ě t D E l E g á t ů

Chronicle

Oficiální noviny Pražského studentského summitu s poněkud 
prostým názvem Chronicle, který byl odvozený od zpravodaje 
Houstonského modelu Spojených národů, doprovází projekt již 
od jeho vzniku. Pouze jejich nulté číslo, jež se zaměřuje na sezná-
mení s modely a poskytování rad do přijímacího řízení, vychází 
až od desátého ročníku. Následné výtisky na účastníky čekají 
ráno na každém přípravném setkání i na závěrečné konferenci. 
Konferenční provoz je pak horečný – přibližně polovina čísla 
vzniká kvůli aktuálnosti zpravodajství z jednání v samotný den 
sestavování čísla, sází se do noci a během ní i tiskne.

 Chronicle není pouhý summití zpravodaj, poskytuje zúčast-
něným nejen informace o jednotlivých orgánech a modelech, 
organizaci, hostech a doprovodných akcích. Snaží se přinášet 
relevantní texty o společnosti, politice a mezinárodních vztazích 
a podávat je způsobem, jenž je nehledě na zvolený orgán prospěšný 
i poutavý pro čtenáře, delegáty. V neposlední řadě publikuje rozho-
vory s významnými osobnostmi a nevyhýbá se ani (pop)kultuře, 
obsah zlehčují komiks i kresby. Je to ale právě prostřednictvím 
odborných rubrik, jak se noviny snaží zvyšovat obecný přehled 
čtenářů a podněcovat k nezávislému uvažování v souvislostech.

 Noviny však nejsou pouze prostorem pro členy redakce. 
Delegátská iniciativa je více než vítána, účastníci projektu mo-
hou využít Chronicle k publikaci vlastních příspěvků a pravi-
delně se v novinách objevuje duel delegátů o politických otáz-
kách. Chronicle možná nedokáže produkovat texty stejné délky, 
expertizy či investigativní hodnoty jako profesionální cizojazyčné 
magazíny, i tak ale přináší přesné, užitečné a stravitelné články 
o mezinárodních vztazích v češtině. Jeho velkou předností je, 
že zná své čtenáře jako málokteré noviny a má v ně důvěru.

Chronicle – this rather plain name for the official newspaper 
of the Prague Student Summit is derived from the newspaper 
of the Model United Nations in Houston – is associated with 
the project since the very beginning. Only the 0th issue, which 
focuses on introducing the project and delivering useful advice for 
the application process, has been published since the 10th season. 
Subsequent issues await the delegates in the morning of each 
preparatory meetings and each day of the Final Conference. The 
Conference routine is especially hectic because approximately half 
of the articles is written on the very same day the newspaper is 
being created. Editorial board sometimes works beyond midnight 
with printing taking place during the night.

 Chronicle is more than just a mere Summit journal. It provides 
not only information about all the models, organization, guests 
and connected events but aims to bring relevant texts on society, 
politics and international relations in a way that is beneficial 
for every delegate throughout models and schools. You can find 
serious interviews alongside (pop)culture columns, cartoons and 
delegates‘ duels. It is the expert section of the newspaper though 
that primarily enhances the general knowledge of the readers and 
encourages them to think independently and in context.

The newspaper has a rather permeable line because delegates 
can also contribute with their articles. Chronicle publishes articles 
that are not as long or as investigated as texts in foreign magazines 
but it can provide texts that are useful, precise, and digestible. 
Chronicle’s main advantage is that it exactly knows its readers 
and can trust them.

eng
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Program
9. března
March 9
2018

Slavnostní zahájení
závěrečné konference
Opening Ceremony 
of the Final Conference

Hotel Ambassador — Zlatá Husa
václavské náměstí 5–7, Praha 1

If it wasn't for Summit, I would never find new friends.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S



 

 





28 Nebýt Summitu, nikdy bych nebyl tam, kde jsem teď.
# S v ě t D E l E g á t ů

Řečníci zahájení konference
Conference Speakers

václav Bělohradský

Filosof / Philosopher

Je filosofem a sociologem. V roce 1970 odešel do emigrace v Itálii. Dlouhá léta spolu-
pracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a českým disentem. Patří 
k postmoderním myslitelům a je autorem řady knih.

eng

He is a philosopher and a sociologist. In 1970 he left for emigration in Italy. For many 
years he worked with Czech exile magazines and publishers and Czech dissenters. 
He belongs to postmodern thinkers and is the author of a number of books.

Daniela Drtinová

Moderátorka a novinářka / Moderator and journalist

Vystudovala práva, od roku 1993 působila v České televizi, kde uváděla Interview 
ČT24 a také pořad Události, komentáře. V roce 2014 spolu s moderátorem Martinem 
Veselovským a editorem Janem Rozkošným založila DVTV. Za svou novinářskou práci 
získala Cenu Karla Havlíčka Borovského.

eng

She studied law, and from 1993 she worked in the Czech Television, where she presen-
ted Interview ČT24 as well as the show Události, komentáře. In 2014, together with 
moderator Martin Veselovský and editor Jan Rozkošný, she founded DVTV. For her 
journalistic work she was awarded with the Karel Havlíček Borovský Prize.

Hana Halfarová

Ředitelka projektů Nadace The Kellner Family Foundation / Projects Director at The Kellner Family Foundation

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.

eng

She is the Director of University and Open Gate projects 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.



29If it wasn't for Summit, I would never be where I am now.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S

Marek Hilšer

Lékař a občanský aktivista / Doctor and civic activist

Je lékař a občanský aktivista. Vystudoval mezinárodní vztahy a medicínu na Univerzitě 
Karlově. Zde působí jako vyučující a vědecký pracovník. Zúčastnil se lékařské mise 
v Keni. V roce 2018 neúspěšně kandidoval v prezidentských volbách.

eng

He is a physician and a civic activist. He studied International Relations and Medicine at 
Charles University. Here he works as a teacher and a scientist. He took part in a medical 
mission in Kenya. In 2018 he unsuccessfully ran in the presidential election.

J.E. / H.E. Stephen B. King

Velvyslanec Spojených států v ČR / Ambassador of the United States to the Czech Republic

Stephen B. King byl jako velvyslanec USA v České republice schválen americkým 
Senátem 5. října 2017. Je předním veřejným činitelem a podnikatelem, který vybudoval 
a později prodal firmu na výrobu chemikálií a založil také rodinný investiční podnik. 
Na začátku své profesní dráhy velvyslanec King vyšetřoval porušování občanských 
práv ve Federálním úřadě pro vyšetřování.

eng

Stephen B. King was confirmed by the Senate on October 5, 2017 as the U.S. Ambassador to 
the Czech Republic. He is a prominent public servant and businessman who successfully 
acquired, built, and sold a specialty chemical manufacturing business and founded a 
family investment business. Earlier in his career, Ambassador King investigated civil 
rights violations for the Federal Bureau of Investigation.

Petr Kolář

Bývalý diplomat a seniorní poradce / Former diplomat and Senior Advisor

Je bývalým diplomatem a manažerem. Od roku 1993 pracoval pro Ministerstvo zahra-
ničních věcí, zastupoval Českou republiku jako velvyslanec ve Švédsku, Irsku, USA 
a  Rusku. Působil i v Kanceláři prezidenta jako poradce pro evropskou integraci a Balkán.

eng

He is a former diplomat and a manager. From 1993 he worked at the Ministry of Foreign 
Affairs. He represented the Czech Republic as an ambassador to Sweden, Ireland, the 
USA and Russia. He also served in the President's Office as a consultant for European 
integration and the Balkans.

Dana Kovaříková

Vedoucí Zastoupení Evropské Komise v ČR / Head of the Representation of the European Commission in 
the Czech Republic

Vystudovala ekonomii a žurnalistiku. V Evropské komisi působí od roku 2002, z toho 
na Zastoupení Evropské Komise v České republice od ledna 2014. Zde zastávala řadu 
pozic, nyní celou organizaci vede.

eng

She studied economics and journalism. She has been working for the European 
Commission since 2002, of which she has worked for the Representation of the European 
Commission in the Czech Republic since January 2014. Here he has held a number of 
positions and now manages the entire organization.



30 Nebýt Summitu, nikdy bych se tolik nezajímala o mezinárodní vztahy.
# S v ě t D E l E g á t ů

Šimon Pánek

Ředitel společnosti Člověk v tísni / Director of the organisation People in Need

Je ředitelem humanitární společnosti Člověk v tísni, kterou spoluzakládal. Aktivní byl již 
za studia skrze organizování humanitární sbírky či během Sametové revoluce. Zakládal 
zpravodajskou agenturu Epicentrum, působil v Kanceláři prezidenta republiky a byl 
několikrát oceněn - medailí Za zásluhy, cenou Evropan roku a Cenou paměti národa.

eng

He is the director of the humanitarian organization People in Need, which he co-founded. 
He was already active during his studies through organizing a fund-raising campaign 
or during the Velvet Revolution. He co-founded a news agency, the Epicenter, worked 
in the President's office and has been awarded several times - with the Medal of Merit 
or the award European of the year.

Jiří Šedivý

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR / Former Chief of Staff of the Army of the Czech Republic

V armádě zastával řadu velitelských funkcí, v rámci studia v USA se speciálně věnoval 
boji proti terorismu. Od roku 1996 do konce roku 2002 vykonával velitelské a štábní 
funkce v Armádě České republiky, svoji vojenskou kariéru zakončil funkcí Náčelníka 
Generálního štábu AČR.

eng

In the army, he served a number of command positions. During his studies in the US, he 
particularly , specialized in the fight against terrorism. From 1996 to the end of 2002 he 
served command and staff positions in the Army of the Czech Republic; he completed 
his military career as Chief of Staff of the Army of the Czech Republic.

radka Wildová

Prorektorka Univerzity Karlovy / Vice-Rector of Charles University

Vystudovala obor učitelství a zabývá se rozvojem počáteční čtenářské gramotnosti 
a pregramotnosti, v této oblasti je též autorkou řady publikací. Do nedávna působila 
jako děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, nyní je prorektorka pro koncepci 
a kvalitu vzdělávací činnosti.

eng

She studied teacher education and deals with the development of initial reading literacy, 
whilst being an author of several publications in this area. Until recently, she was 
the Dean of the Faculty of Education at the Charles University, now she serves as the 
Vice-Rector for the Conception and Quality of Educational Activities.

Eva Zažímalová

Předsedkyně Akademie věd ČR / President of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Je česká biochemička a současně předsedkyně Akademie věd ČR. Od roku 1993 pra-
covala v Ústavu experimentální botaniky AV ČR, jehož byla do roku 2012 ředitelkou. 
Následně se stala členkou Akademické rady. Věnuje se molekulárním mechanismům 
účinku rostlinných hormonů.

eng

She is a biochemist and at the moment the president of the Academy of Sciences of the 
Czech Republic. From 1993, she worked at the Institute of Experimental Botany AS CR, 
which she directed until 2012. Subsequently she became a member of the Academic 
Council. Her research focuses on plant hormones.



31If it wasn't for Summit, I would never be so interested in international relations.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S

ORGáN MíSTNOST

UNSC Jižní salonek 1

DISEC Klub E

ECOSOC Klub B

HRC Terasa 2B

UNEA Klub H

UNODC Terasa 2A

UNESCO Klub A

NATO Klub D

EU Klub C

1. Patro
1st Floor

2. Patro
2nd Floor



32 Nebýt Summitu, nikdy bych nezjistil, jaké to je učit se organickou 
chemii ve vlaku z Prahy do Ostravy.

# S v ě t D E l E g á t ů

Jednací dny
konference
Days of Negotiations

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 probíhat vždy 
od 8.30 do 8.50 ve foyer v prvním patře. Jednání probíhají od 9.00 
do 18.00, vyjma pondělí, kdy jednání skončí již ve 14.15. Od 15.15 
bude konference zakončena slavnostním ceremoniálem v sále 
Panorama. V průběhu jednacích dnů bude zajištěn pitný režim, 
oběd a odpolední coffeebreak.

SOBOTA

08.30 — 08.50 Registrace

09.00 — 18.00 Jednání

NEDĚLE

08.30 — 08.50 Registrace

09.00 — 18.00 Jednání

PONDĚLí

08.30 — 08.50 Registrace

09.00 — 14.15 Jednání

14.15 — 14.45 Rozloučení v jednotlivých orgánech a modelech

15.15 — 17.00 Slavnostní zakončení

Dress Code: Business Standard
Dámy mohou zvolit formální šaty, klasický kalhotový kostým, 
či variaci se sukní, jejíž délka by neměla být více jak 5 cm nad ko-
lena. Pánové mohou vybírat mezi světlejším i tmavým oblekem, 
vždy však se světlou košilí a správně uvázanou kravatou.

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 floor for your coats.

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 first 
floor The negotiations take place between 9 a.m. and 6 p.m., apart 
from Monday, when the negotiations end at 2.15 p.m. Conference 
will be concluded with the Closing ceremony in the Panorama 
Hall at 3.15 p.m. Lunches, coffee breaks and beverages are provided 
during the conference.

SATURDAY

8.30 a.m. — 8.50 a.m. Registrations

9.00 a.m. — 6.00 p.m. Negotiation

SUNDAY

8.30 a.m. — 8.50 a.m. Registrations

9.00 a.m. — 6.00 p.m. Negotiation

MONDAY

8.30 a.m. — 8.50 a.m. Registrations

9.00 a.m. — 2.15 p.m. Negotiation

2.15 p.m. — 2.45 p.m. Feedbacks and farewell in organs and models

3.15 p.m. — 5.00 p.m. Closing ceremony

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. 

eng



33If it wasn't for Summit, I would never know whow it feels to study 
organic chemistry on a train from Ostrava to Prague.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S

Rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových byla 
založena v roce 2009 s cílem podporovat přede-
vším dlouhodobé vzdělávací projekty určené učite-
lům veřejných základních škol a jejich žákům, dále 
středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům 
postgraduálního vzdělávání. Nadace vyhledává 
a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi vy-
růstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo 
neumožňují přístup ke kvalitnímu vzdělání. Ročně 
Nadace The Kellner Family Foundation poskytne 
na dobročinné účely okolo 90 mil. Kč.

PrOJEKty
Stipendium pro studenty gymnázia Open gate
Na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují děti z dět-
ských domovů nebo ze sociálně znevýhodněných rodin s těmi, 
kterým školné platí rodiče. Umožňuje to nadace, která dlouhodobě 
poskytuje stipendia zhruba polovině studentů tohoto gymnázia. 
Od jeho založení v roce 2005 získalo stipendium již 308 studentů.

Univerzity
Studium v zahraničí nemusí být nesplnitelným snem. Finanční 
granty od nadace pomáhají českým nadaným studentům absol-
vovat Oxford, Cambridge, Yale a mnohé další univerzity. Za dobu 
existence projektu rozdělila nadace finanční granty na úhradu ná-
kladů souvisejících s vysokoškolským studiem již 149 studentům

Pomáháme školám k úspěchu
Zlepšujeme kvalitu vzdělávání ve veřejných základních školách 
tím, že podporujeme zavádění nových vyučovacích metod a zvy-
šování kvalifikace pedagogů. Podporujeme více než 760 pedagogů 
ve 22 veřejných základních školách a jejich prostřednictvím přes 
8 700 žáků.

www.kellnerfoundation.cz
info@kellnerfoundation.cz

The family foundation of Renáta and Petr Kellner 
was founded in 2009 to support mainly long-
term educational projects for teachers at public 
elementary schools and their students, also for 
high school students, university students as well 
as university graduates. The Foundation looks for 
and supports academically talented children and 
young people who are brought up in conditions 
which can impair or hamper their access to quality 
education. The Kellner Family Foundation annually 
provides around 90 millions CZK for charitable 
purpose.

FOUNDAtION PrOJECtS
Scholarship for students of Open gate grammar 
School
The eight-year Open Gate Grammar School is attended by both 
children from children’s homes or from socially disadvantaged 
families as well as children whose tuition fee is paid by their 
parents. It is allowed for by the Foundation which has been 
continuously providing scholarships for approximately half 
the students of this grammar school. The scholarship has been 
awarded already to 308 students since the foundation of the 
school in 2005.

Universities
Studying abroad does not have to be an unrealizable dream. 
Financial grants from the Foundation help talented Czech students 
to graduate at Oxford, Cambridge, Yale or many other universities. 
Over the period of its effect, the Foundation delivered financial 
grants as reimbursement for costs attached to university studies 
to 149 students already.

We help schools to succeed
We improve the quality of education on public elementary schools 
by supporting the implementation of new teaching methods and 
the improvement of qualifications of teachers. We support more 
than 760 teachers in 22 public elementary schools and via them 
more than 8 700 pupils.

www.kellnerfoundation.cz
info@kellnerfoundation.cz

generální partner Pražského studentského summitu 
Prague Student Summit general Partner

eng
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Přípravný tým
Preparatory team
vEDENÍ PrOJEKtU / EXECUtIvE BOArD

Eva Prudilová hlavní koordinátorka / Chief Coordinator

Daniela Chvátalová zástupkyně hlavní koordinátorky / Deputy Chief Coordinator

Filip Jelínek zástupce hlavní koordinátorky / Deputy Chief Coordinator

KOOrDINátOŘI / COOrDINAtOrS

Jan Hlaváček koordinátor účastnického servisu / Participant Service Coordinator

Tomáš Krause šéfredaktor Chronicle / Editor-in-Chief of Chronicle

Ondřej Novák technický kooridnátor / IT Coordinator

Marie Plasová organizační koordinátorka / Logistics Coordinator

Anna Umlaufová programová koordinátorka / Programme Coordinator

MODEl OSN / MODEl UN

rADA BEZPEČNOStI / SECUrIty COUNCIl (UNSC)

Jan Papajanovský předseda / President

David Bouz místopředseda / Vice-President

Markéta Gregorová místopředsedkyně / Vice-President

Lucie Kalousková místopředsedkyně / Vice-President

Daniel Netrval místopředseda / Vice-President

vÝBOr PrO ODZBrOJENÍ A MEZINárODNÍ BEZPEČNOSt / DISArMAMENt AND INtErNAtIONAl SECUrIty COMMIttEE (DISEC)

Vojtěch Vrabec předseda / Chairman

Pavel Fišer místopředseda / Vice-Chairman

Šárka Janáková místopředsedkyně / Vice-Chairwoman

Václav Malina místopředseda / Vice-Chairman

Tereza Ondráčková místopředsedkyně / Vice-Chairwoman

Lukáš Tamchyna místopředseda / Vice-Chairman

EKONOMICKá A SOCIálNÍ rADA OSN / UNItED NAtIONS ECONOMIC AND SOCIAl COUNCIl (ECOSOC)

Jakub Kopřiva předseda / President

Michaela Nováková místopředsedkyně / Vice-President

David Prchlík místopředseda / Vice-President

Magdalena Rozlívková místopředsedkyně / Vice-President

Dalibor Stehno místopředseda / Vice-President

Zuzana Svobodová místopředsedkyně / Vice-President

rADA PrO lIDSKá PrávA / HUMAN rIgHtS COUNCIl (HrC)

Tomáš Jančar předseda / President

Markéta Aranyossyová místopředsedkyně / Vice-President

Nikola Chvátalová místopředsedkyně / Vice-President

Jakub Drahorád místopředseda / Vice-President

Eva Pazderková místopředsedkyně / Vice-President

Kateřina Porembská místopředsedkyně / Vice-President



OrgANIZACE OSN PrO vÝCHOvU, věDU A KUltUrU / UN EDUCAtIONAl, SCIENtIFIC AND CUltUrAl OrgANIZAtION (UNESCO)

Tadeáš Zíka předseda Generální konference / President of the General Conference

Anna Cerhová místopředsedkyně Generální konference / Vice-President of the General Conference

Petra Hubatková místopředsedkyně Generální konference / Vice-President of the General Conference

Tomáš Kremel místopředseda Generální konference / Vice-President of the General Conference

Matěj Nárožný místopředseda Generální konference / Vice-President of the General Conference

Konstantin Sulimenko místopředseda Generální konference / Vice-President of the General Conference

ENvIrONMENtálNÍ SHrOMáŽDěNÍ OSN / UNItED NAtIONS ENvIrONMENt ASSEMBly (UNEA)

Zbyněk Novotný předseda / President

Tomáš Kosub místopředseda / Vice-President

Ivan Matejić místopředseda / Vice-President

Anna Plačková místopředsedkyně / Vice-President

Andrea Tunysová místopředsedkyně / Vice-President

Kristina Zindulková místopředsedkyně / Vice-President

ÚŘAD OSN PrO DrOgy A KrIMINAlItU / UNItED NAtIONS OFFICE ON DrUgS AND CrIME (UNODC)

Jáchym Vintr předseda komisí / Chairman of UNODC Comissions

Šárka Tesařová výkonná ředitelka komisí / Executive Director of UNODC Comissions

Jan Doležal místopředseda komisí / Vice-chairman of UNODC Comissions

David Matoušek místopředseda komisí / Vice-chairman of UNODC Comissions

Eva Poláková místopředsedkyně komisí / Vice-chairwoman of UNODC Comissions

Filip Rück místopředseda komisí / Vice-chairman of UNODC Comissions

MODEl NAtO

Hanka Nguyen generální tajemnice / Secretary General

Zuzana Konečná zástupkyně generální tajemnice / Deputy Secretary General

Ondřej Kovanda zástupce generální tajemnice / Deputy Secretary General

Rafat Kurdi zástupce generální tajemnice / Deputy Secretary General

Lucie Slámová zástupkyně generální tajemnice / Deputy Secretary General

MODEl EU

Pavel Raus generální tajemník Rady / Secretary-General of the Council

Jana Fialová náměstkyně generálního tajemníka Rady / Deputy Secretary-General of the Council

Martin Hvězda náměstek generálního tajemníka Rady / Deputy Secretary-General of the Council

Kateřina Milichová náměstkyně generálního tajemníka Rady / Deputy Secretary-General of the Council

Jan Spousta náměstek generálního tajemníka Rady / Deputy Secretary-General of the Council

Ondřej Woznica náměstek generálního tajemníka Rady / Deputy Secretary-General of the Council

BACK OFFICE

Jan Adamov člen přípravného týmu / Member of Preparatory Team

Anežka Aubrechtová členka přípravného týmu / Member of Preparatory Team

Linda Coufalová členka přípravného týmu / Member of Preparatory Team

Zuzana Krulichová členka přípravného týmu / Member of Preparatory Team

Jonathan Machander člen přípravného týmu / Member of Preparatory Team

František Novotný člen přípravného týmu / Member of Preparatory Team

Josef Rauvolf člen přípravného týmu / Member of Preparatory Team

FOtOgrAFOvÉ / PHOtOgrAPHErS

Adam Čejka fotograf / Photographer

Romana Červenková fotografka / Photographer

Michal Janata fotograf / Photographer
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MODEl OSN / MODEl UN

ŠKOLA / SCHOOL STáT COUNTRY

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace Afghanistán Afghanistan

Střední průmyslová škola na Proseku Afghanistán Afghanistan

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o. Afghanistán Afghanistan

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace Albánie Albania

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Alžírsko Algeria

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 Argentina Argentina

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Bangladéš Bangladesh

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace Bolívie Bolivia

Gymnázium Chotěboř Botswana Botswana

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Brazílie Brazil

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Čína China

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 Čína China

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Čína China

Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Čína China

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace Dánsko Denmark

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace Dánsko Denmark

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
Demokratická 
republika Kongo

Democratic Republic 
of the Congo

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o. Egypt Egypt

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace Estonsko Estonia

Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 Etiopie Ethiopia

Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace Etiopie Ethiopia

Přírodovědné gymnázium Ostrava, s.r.o. Etiopie Ethiopia

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Filipíny Philippines

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 Francie France

Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 Francie France

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 Ghana Ghana

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou Gruzie Georgia

LEAF Academy Chile Chile

Česko-anglické gymnázium s.r.o. Indie India

České reálné gymnázium s.r.o. Indonésie Indonesia

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Indonésie Indonesia

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 Indonésie Indonesia

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace Irák Iraq

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55 írán Iran

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace írán Iran

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590 Itálie Italy

Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 Itálie Italy

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě Izrael Israel

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace Japonsko Japan

Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1 Japonsko Japan

Zúčastněné školy 
Participating Schools
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Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Japonsko Japan

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Jihoafrická republika South Africa

Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 Jihoafrická republika South Africa

Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Jihoafrická republika South Africa

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace Kamerun Cameroon

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace Kamerun Cameroon

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 Kanada Canada

Gymnázium Evolution Sázavská, s.r.o. Katar Qatar

Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, nám. J. Žižky 186 Katar Qatar

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Katar Qatar

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 Katar Qatar

Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace Kazachstán Kazakhstan

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 Kazachstán Kazakhstan

Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 Keňa Kenya

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Keňa Kenya

Přírodovědné gymnázium Ostrava, s.r.o. Keňa Kenya

Arcibiskupské gymnázium Kolumbie Colombia

Gymnázia Párovská 1, Nitra Kolumbie Colombia

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace Korejská republika Republic of Korea

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Korejská republika Republic of Korea

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Korejská republika Republic of Korea

Gymnázium Uherské Hradiště Kostarika Costa Rica

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace Kuba Cuba

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 Lotyšsko Latvia

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Maďarsko Hungary

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Maroko Morocco

Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Maroko Morocco

Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o. Pardubice, U Josefa 118 Maroko Morocco

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Mexiko Mexico

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace Německo Germany

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Nigérie Nigeria

Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 Nigérie Nigeria

Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 Nigérie Nigeria

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace Nizozemsko Netherlands

Gymnázium Chotěboř Pákistán Pakistan

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace Pákistán Pakistan

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace Panama Panama

Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Panama Panama

SŠ a JŠ s právem jazykové zkoušky, Volyně, Lidická 135 Panama Panama

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Pobřeží Slonoviny Côte d'Ivoire

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Polsko Poland

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Rusko Russia

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace Rusko Russia

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Rwanda Rwanda

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o. Salvador El Salvador

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Saudská Arábie Saudi Arabia

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55 Senegal Senegal

Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5 Singapur Singapur
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Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 Singapur Singapur

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o. Singapur Singapur

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace Somálsko Somalia

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Somálsko Somalia

Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
Spojené arabské 
emiráty

United Arab Emirates

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Spojené království United Kingdom

Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 Spojené království United Kingdom

Obchodní akademie Hovorčovická Spojené království United Kingdom

Gymnázium J. M. Hurbana Čadca Spojené království United Kingdom

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Spojené státy USA

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 Srbsko Serbia

Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 Súdán Sudan

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Súdán Sudan

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Švédsko Sweden

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace Švédsko Sweden

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace Švédsko Sweden

LEAF Academy Švýcarsko Switzerland

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Togo Togo

Gymnázium Uherské Hradiště Turecko Turkey

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace Ukrajina Ukraine

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Ukrajina Ukraine

Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace Ukrajina Ukraine

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Uruguay Uruguay

Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 Uruguay Uruguay

Gymnázium Třebíč Uruguay Uruguay

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace Venezuela Venezuela

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace Venezuela Venezuela

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 Vietnam Vietnam

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Vietnam Vietnam

POZOrOvAtElÉ / OBSErvErS

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Amnesty International Amnesty International

Univerzita Karlova CIEL CIEL

Univerzita Karlova Eurojust Eurojust

Masarykova univerzita Greenpeace Greenpeace

Univerzita Karlova HRW HRW

Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace ILO ILO

Policejní akademie České republiky v Praze INCB INCB

České vysoké učení technické v Praze Interpol Interpol

Univerzita Palackého v Olomouci IPIECA IPIECA

Univerzita Karlova Poradní výbor HRC HRC Advisory Committee

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Svatý stolec Holy See

Vysoká škola ekonomická v Praze UNODA UNODA

Univerzita Karlova WBCSD WBCSD

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 WHO WHO

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze WWF WWF
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MODEl NAtO

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o. Albánie Albania

Gymnazium, Praha 4, Pisnicka 760 Belgie Belgium

Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 Bulharsko Bulgaria

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Česká republika Czech Republic

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Dánsko Denmark

Gymnázium Blansko, příspěvková organizace Estonsko Estonia

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace Francie France

Přírodovědné gymnázium Ostrava, s.r.o. Chorvatsko Croatia

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Island Iceland

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 Itálie Italy

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Kanada Canada

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Litva Lithuania

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Lotyšsko Latvia

Gymnazium, Praha 9, Litoměřicka 726 Lucembursko Luxembourg

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 Maďarsko Hungary

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Německo Germany

Gymnazium Blansko, přispěvkova organizace Nizozemsko Netherlands

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace Norsko Norway

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace Polsko Poland

Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Portugalsko Portugal

Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 Rumunsko Romania

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace Řecko Greece

Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník, nám. J. Žižky 186 Slovensko Slovakia

Gymnázium Chotěboř Slovinsko Slovenia

OPEN GATE - gymnázium a základní škola, s.r.o. Spojené království United Kingdom

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Spojené státy USA

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

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 Turecko Turkey

MODEl EU

Západočeská univerzita v Plzni Belgie Belgium

Masarykova univerzita Bulharsko Bulgaria

Vysoká škola ekonomická v Praze Česká republika Czech Republic

Vysoká škola ekonomická v Praze Dánsko Denmark

Masarykova univerzita Estonsko Estonia

Univerzita Palackého v Olomouci Finsko Finland

Univerzita Karlova Francie France

Masarykova univerzita Chorvatsko Croatia

Vysoká škola ekonomická v Praze Irsko Ireland

Masarykova univerzita Itálie Italy

Západočeská univerzita v Plzni Kypr Cyprus

Masarykova univerzita Litva Lithuania

Univerzita Karlova Lotyšsko Latvia

Vysoká škola ekonomická v Praze Lucembursko Luxembourg

Univerzita Palackého v Olomouci Maďarsko Hungary

Technická univerzita v Liberci Malta Malta

Univerzita Karlova Německo Germany
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MODEl EU

Univerzita Karlova Nizozemsko Netherlands

Masarykova univerzita Polsko Poland

Vysoká škola ekonomická v Praze Portugalsko Portugal

Univerzita Karlova Rakousko Austria

Vysoká škola ekonomická v Praze Rumunsko Romania

Vysoká škola ekonomická v Praze Řecko Greece

Vysoká škola ekonomická v Praze Slovensko Slovakia

Univerzita Pardubice Slovinsko Slovenia

Univerzita Karlova Spojené království United Kingdom

Univerzita Karlova Španělsko Spain

Masarykova univerzita Švédsko Sweden
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# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S

O pořadateli
About Organizer

AMO 

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

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

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

 • Analyzuje mezinárodní dění se zvláštním zaměřením na českou 
zahraniční politiku. Vydává publikace, komentuje v médiích 
a pořádá různé typy akcí pro veřejnost i expertní komunitu.

AMO 

 • Was founded in 1997 as a non-governmental non-profit 
organization whose mission is to promote education and 
research in the field of international relations. It represents 
a unique and transparent platform in which general public, 
academia, NGOs, diplomats, the media, policymakers, and 
business can interact in an open and impartial environment.

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

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

 • Analyses international affairs with a special focus on Czech 
foreign policy. It produces papers, comments for the media, and 
holds a number of public and expert events.

eng



42 Nebýt Summitu, nikdy bych neochutnala jídlo, o kterém nedokážu 
říct, jestli je slané nebo sladké.

# S v ě t D E l E g á t ů

Poznámky
Notes



43If it wasn't for Summit, I would never taste food which I cannot tell if 
it's sweet or savoury.
# t H E W O r l D O F D E l E g A t E S
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