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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

začnu netradičně. Právě držíte v ruce něco, co nemělo nikdy 
vzniknout. Něco, co jsme se pro vás rozhodli vytvořit, až 
když jsme definitivně pochopili, že letos bude vše úplně ji-
nak — bez konference.

Nabízelo se nám několik možností, jak se s vámi rozloučit, 
a my jsme nakonec zvolili právě tuto. Propojili jsme Chron, 
který již dobře znáte z přípravných setkání, s obdobou tra-
dičního Conference Booku (tentokrát Conference Booku), a po-
kusili se vám tak nabídnout něco hmatatelného, co nám 
umožní udělat za celým ročníkem důstojnou tečku. Nikoliv 
ale tečku, po které zůstane už jen ticho. Naopak. Tečku plnou 
optimistických vyhlídek. Tečku, která neznamená konec, ale 
nabízí začátek něčeho úplně jiného.

Tato publikace může jen stěží nahradit zážitky, které byste si 
odnesli z konference, a my jsme si toho plně vědomi. S o to 
větší pečlivostí a zapálením jsme pro vás ale tuto publikaci 
připravovali. Snažili jsme se, aby vám připomněla hezké zá-
žitky ze Summitu, ale také nové přátele a nabyté znalosti. 
Ty vám totiž zůstanou někde hluboko v hlavě už napořád. 
A tato publikace vám je pomůže dostat i za mnoho let ales-
poň na malý moment zase zpátky na povrch.

Když jsme se sešli na pátém přípravném setkání, asi nikdo 
z nás nečekal, že už se na dvacátém pátém ročníku společně 
nepotkáme. Ačkoliv jsme již přípravě konference věnovali 
obrovské množství práce — připravovali pro vás konfe-
renční Chrony, krizové jednání, simulaci UNGA, zdlouhavé, 
ale dojemné projevy, zařizovali občerstvení a mnoho dalších 
věcí — to, čeho nejvíce litujeme, není „zbytečná“ práce, ale 
to, že se již neuvidíme s vámi, delegáty. Protože právě vy jste 
důvodem, proč tohle všechno děláme. A my jsme vám za to 
vděční. Děkujeme.

Možná jsme teď každý někde úplně jinde, my vám ale chceme 
nabídnout něco, co nás ještě jednou, byť jen na chvilku, spojí  
— ať už budete touto publikací listovat kdekoliv, nebudete 
přitom sami. Budeme přitom naposledy, alespoň na dálku, 
spolu. Protože #SpoluJsmeSummit.

Přeji vám hodně hezkých a obohacujících chvil při listování 
touto publikací a těším se, snad, na brzkou shledanou. ◌

JAROSLAV KOPŘIVA
šéfredaktor

E D I T O R I A L
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O konferenci 
jsme bohužel přišli 
a s ní také o slav-
nostní zahájení, 
návštěvy ambasád, 
všechny coffee bre-
aky, večerní socializace 
a jednoduše o všechno, co 
dělá závěrečnou konferenci 
závěrečnou konferencí. Ze 
všeho nejdůležitější je ale sa-
mozřejmě jednání a různé perličky, vtipné momenty, 
bizarní návrhy a mnohdy ještě bizarnější proslovy. 
Když už jsme o to tento summití ročník přišli, podí-
vejme se alespoň na některé momenty ze skutečných 
zasedání světových vůdců.

I na Summitu se občas stane, že si někteří delegáti 
navzájem nesednou, a to se samozřejmě projeví i v jed-
nání. Může to skončit například i u oslovování daného 
delegáta nějakou (ne)adekvátní přezdívkou. Delegátce 
Rwandy můžete například říkat Genocida, delegátovi 
Kolumbie třeba Pablo. Nebo se můžete, stejně jako to 
udělal v roce 2006 tehdejší prezident Venezuely, zhlu-
boka nadechnout, pokřižovat se a říci, že cítíte síru. 

Tak adresoval na úvod 
svého projevu, ve kte-
rém ostře kritizoval 
americkou invazi do 
Iráku, Hugo Chávez 

svého amerického 
protějška George 
W. Bushe: „Dnes 

sem přišel ďábel. 
Přímo sem.“

Stejně tak se může stát, že si 
nějakého delegáta nebo nějakou delegátku oblíbíte 
natolik, že si jeho či její proslov nechcete nechat za 
žádnou cenu ujít. To se stalo v roce 2011 tureckému 
premiérovi Erdoğanovi. Ten si opravdu moc chtěl po-
slechnout projev prezidenta Palestinské autonomie 
Mahmúda Abbáse, avšak údajně dorazil až po jeho 
začátku. Poté, co neměl být vpuštěn dovnitř, se ode-
hrála mezi jeho osobní ochrankou a bezpečnostním 
personálem budovy OSN bitka. Jiné zdroje uvádějí, 
že se celé nedorozumění odehrálo jen proto, že se 
turecký premiér pokoušel dostat dovnitř špatnými 
dveřmi. Pustili byste se ze stejného důvodu do člena 
Sekretariátu Summitu?

ŠTĚPÁN DOLEŽAL
redaktor

(NE)SKUTEČNÉ PERLIČKY 
ZE SVĚTA DIPLOMACIE

F O K U S
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Když je řeč o zajímavých projevech, je třeba připo-
menout ten, který přednesl Muammar Kaddáfí v roce 
2009. Jednalo se o jeho vůbec první projev na půdě 
OSN po více než 40 letech v čele Libye, takže si ho 
chtěl náležitě užít. V jeho 96 minutovém projevu (ka-
ždý řečník měl přitom přiděleno jen 15 minut) stihl 
promluvit o prasečí chřipce, vraždě J. F. Kennedyho 
a Martina L. Kinga a o svém návrhu na přejmeno-
vání Rady bezpečnosti na Radu teroru. Jako by spící 
delegáti a omdlévající tlumočníci nebyli dostatečnou 
kontroverzí sami o sobě, nabídl mu Donald Trump 
přístřeší na svých soukromých pozemcích. Tam si 
také Kaddáfí postavil svůj stan. Rekord za nejdelší 
projev však drží Krishna Menon, významný indický 
politik, s obdivuhodnými 8 hodinami.

Snad skoro každý slyšel příběh o Chruščo-
vovi a jeho botě – když se mluví o bizá-
rech z OSN, je tento příběh tím prvním, 
který se většině vybaví. Problémem ale 
je, že se nejspíš nikdy nestal. Přinej-
menším to nelze jasně potvrdit. Nee-
xistuje totiž žádný kamerový záznam 
ani jiná přímá dokumentace. Známá 
fotka Chruščova držícího botu, co 
vám po vygooglení vyskočí, je proka-

zatelně falešná. Jiné zdroje uvádějí, že 
sice botou o pultík nemlátil, ale zul si ji 

a pohrozil. Jaký scénář je pravděpodob-
nější, říci nelze, i když je pravda, že Chruš-

čov měl plamenné projevy v oblibě. Napří-
klad na recepci polské ambasády v Moskvě 
oznámil západním diplomatům, že dějiny 
stojí na straně Sovětského svazu a jednou je 
všechny pohřbí, ať se jim to líbí nebo ne.

Abychom nebyli jen u OSN, musíme 
také zmínit evropskou verzi Borise Jelcina: 

Jeana-Clauda Junckera. Těžko se vybírá nejikonič-
tější moment tohoto (občasně společensky unave-
ného) bývalého předsedy Evropské komise. Pěkným 
příkladem může být jeho přivítání maďarského pre-
miéra Viktora Orbána slovy „Diktátor přichází.“ nebo 
když si při tiskové konferenci s bývalým slovenským 
premiérem Ficem spletl příchozí hovor od Angely 
Merkelové s hovorem od své ženy. ◌

Rada teroru
právě tak chtěl Kaddáfí přejme- 
novat Radu bezpečnosti při svém 
projevu v roce 2009

8 hodin
trval nejdelší projev přednesený 
na půdě OSN

Diktátor přichází
těmito slovy přivítal Jean-Claude 
Juncker maďarského premiéra Vik-
tora Orbána

F O K U S
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P O L E M I K A

S rouškou, nebo bez? Téhle 
otázce bezpochyby čelila každá 

ze světových vlád. A téměř každá 
se o ochranu obyvatel nějak posta-

rala. Šíře opatření se různí, od zrušení ná-
vštěv v nemocnicích přes povinné nošení 
roušek až po striktní zákaz vycházení. 
Vážnost opatření závisela zpravidla na 
počátečním stavu, kdy se vláda odhodlala 
konat – v Číně v ohnisku nákazy sáhli 
ihned po domácím vězení, zatímco tehdy 
nepostižená ČR preventivně zrušila spo-
lečenské akce a uzavřela školy. A proč to 
všechno? Státy logicky usilovaly o včas-
nou prevenci zavlečení nákazy odjinud 
a zároveň o prevenci jejího následného 
rozšíření.

Symbolickým cílem je heslo „flatten 
the curve“, tedy stabilizovat situaci a zpo-
malit šíření nákazy. A to by si právě měli 
uvědomit odpůrci opatření argumen-
tujíce výroky, že nemoci Covid-19 není 
úniku, že je třeba se poddat a jen si zvyk-
nout na tuto „další chřipku“. Restrikcemi 
sice neuchráníme národ před nemocí, ale 
zajistíme, aby ti nejzranitelnější měli tu 
nejlepší možnou péči, pokud onemocní. 
Uvědomme si, že počet lůžek s ventilá-
tory a intenzivní péčí má své limity, svůj 
skleněný strop. A pokud tento strop pro-
razí strmá křivka počtu vážně nemoc-
ných, střepy z něj zasáhnou celou společ-
nost. Ta pak bude muset volit, komu dát 
přednost a kam umístit těla lidí, kterým 
možnost uzdravit se naopak vzala. Chtěli 
byste být součástí takové společnosti?

Ukázkovým příkladem s byť přísnou, 
ale efektivně zvládnutou karanténou 
je Jižní Korea. Jejím unikátním přístu-
pem bylo masivní celospolečenské tes-
tování, při němž byli testováni jak lidé 

s podezřením nákazy, tak i zdravotníci 
a ostatní pacienti v nemocnicích. Na test 
mohli Jihokorejci do klasických stanovišť 
v nemocnicích, ale třeba také do tzv. te-
lefonních budek nebo do drive-through 
testovacích stanic. Pozitivní jedinci byli 
přesunuti do speciálních ubytovacích 
zařízení a ti s těžkými příznaky do jedné 
z 67 zvlášť vyčleněných nemocnic.

Druhým zásadním opatřením bylo 
trasování nakažených pomocí informací 
z kreditních karet, kamerových systémů 
a dat z mobilních telefonů. Osoby, které 
se mohly od pacienta nakazit, byly tes-
továny a umístěny do karantény, kde 
pomocí povinně nainstalované aplikace 
dvakrát denně aktualizovaly svoje symp-
tomy a pomocí polohy telefonu bylo sle-
dováno dodržování karantény. Obdobou 
této Self-quarantine safety protection 
app by měla být v ČR Chytrá karanténa. 
Ta ovšem bude sloužit pouze k vytvoření 
vzpomínkové mapy pohybu nakaženého 
a to navíc pouze za jeho souhlasu.

Na tomto scénáři lze demonstrovat, 
jak včasná a rozhodná opatření vlády 
ve spolupráci se soukromým sektorem 
dokážou zastavit blížící se nekontrolo-
vatelný nárůst nakažených. Vše by ale 
bylo zbytečné bez podílu ukázněné spo-
lečnosti. Ve státech, jako je Jižní Korea, 
Tchaj-wan nebo Singapur, mají obyvatelé 
velkou důvěru ve vládu, která prosazuje 
„whole of government, whole of society“. 
Ačkoli o „whole of government“ v České 
republice nemůžeme hovořit, tak zapojení 
a solidarita české společnosti by měla být 
pro ostatní národy vzorem. Navíc do jisté 
míry i kompenzuje nepřipravenost na 
epidemii ze strany vlády. Naštěstí šít ještě 
umíme. ◌

MÉNĚ OBJETÍ, 
MÉNĚ OBĚTÍ

TEREZA ONDRÁČKOVÁ
redaktorka
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P O L E M I K A

Koronavirová pandemie téměř ve všech za-
sažených státech pomalu ale jistě pomíjí a do 
světla reflektorů se začíná dostávat zejména dis-
kuse o tom, jestli to všechno bylo ke zdárnému 
poražení zákeřného viru třeba.

Ano, téměř nikdo nezpochybňuje, že v oka-
mžiku, kdy tohoto nepřítele téměř nikdo moc 
neznal a nevěděli jsme, co čekat, bylo důležité 
dodržovat opatření tak, jak je nastavila vláda. 
To už je ale za námi. Počty nakažených klesají, 
přírůstek mrtvých stejně tak, a my tak máme 
konečně možnost rozhlédnout se kolem sebe 
a zamyslet se nad tím, zdali opravdu muselo být 
všechno tak, jak bylo, a jestli neexistují i lepší 
cesty, jak se s virem vyrovnat.

Po bitvě každý generál, říká se. Jenže v tomto 
případě to rozhodně není tak, že bychom jen 
chtěli využít první možnosti pro kritiku vlády – 
jde o to, že pandemie se může v budoucnu vrá-
tit (a někteří experti jsou přesvědčeni, že se tak 
stane). V té době již nicméně nesmíme improvi-
zovat. Nyní máme možnost zhodnotit, jestli náš 
přístup uspěl, co by se dalo zlepšit, případně co 
zvládli lépe jinde, a poučit se z toho do (možného) 
příště. Protože příště už by byla nepřipravenost 
neomluvitelná.

Podíváme-li se na Českou republiku, opravdu 
jsme z této krize vyšli dobře. Nemocnice nebyly 
přetíženy, zemřelo méně lidí než v mnoha srov-
natelně početných státech. Otázka nicméně je – 
bylo to všechno opravdu potřeba? Nedopadlo by 
to vlastně dost podobně, i kdybychom více než 
měsíc nežili absolutně odtržení od životů, jak 
jsme na ně byli zvyklí?

Příklady některých států nám naznačují, že 
možná ne – že jsme možná opravdu mohli být 
(a příště bychom měli být) v opatřeních mírnější 
a nezadusit tak ekonomiku na mnoho měsíců, 
nebo možná dokonce i let dopředu.

Vzorem zastánců uvolněnějšího přístupu, 
v Česku zdiskreditovaného názvem „promořo-

vání“, se stalo zejména 
Švédsko, země populačně 
srovnatelná s Českou re-
publikou, která se výrazně 
odlišila svým klidným přístu-
pem k pandemii.

Opatření ve Švédsku byla mnohonásobně 
mírnější než například v Česku – nedošlo tam 
k úplnému zastavení života a k zákazu téměř 
veškeré činnosti. Švédové poklidně pracovali 
zejména s doporučeními – a právě v tom mů-
žeme vnímat první poučení. Česká vláda kaž-
dým dnem vydávala nové zákazy a příkazy a po 
krátkém čase už se v nich nevyznal skoro nikdo. 
Lidé nebyli dobře informovaní, byli zmatení a ve 
výsledku vyděšení, protože nevěděli, co v danou 
minutu ještě smí a co už ne.

Švédové pak informovali systematicky, kon-
cepčně, srozumitelně. Dávali doporučení, která 
nebyla závazná, ale vysvětlovali, proč jsou po-
třeba. A lidé poslechli. Vláda nepřistoupila ani 
k nucenému uzavření podniků. Restaurace 
a bary zůstaly otevřené.

Čas ukázal, že Švédové z krize vyjdou nako-
nec možná lépe než my. Jejich nemocnice nápor 
unesly, udrželi menší počet obětí než srovna-
telné ale zákazy ochromené Dánsko, nezadusili 
ekonomiku a navíc – studie ukázaly, že ve Stoc-
kholmu má nyní imunitu asi čtvrtina občanů. 
Srovnatelná studie u nás ukázala, že v Česku jí 
nedisponuje ani 1 %.

Sami Švédové hodnotí zpětně svůj přístup 
pozitivně, berou si z něho ponaučení v podobě 
nutnosti důsledněji zabezpečit domovy pro se-
niory, kde došlo k největší části úmrtí. Jinak jsou 
ale připraveni stejný přístup zopakovat i v pří-
padě další vlny pandemie.

Nám se tak ale otevírá klíčové téma k dis-
kusi – je v případě další vlny opravdu nutné opa-
kovat tak drakonické restrikce, nebo bychom si 
měli vzít příklad ze Švédska? ◌

ŽÁDNÉ ZÁKAZY, 
POSTRACH NÁKAZY?

JAROSLAV KOPŘIVA
šéfredaktor
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Co mají společného sportovkyně Ester Ledecká, 
herec Timothée Chalamet, Světová obchodní orga-
nizace a Pražský studentský summit? Nemusíte si to 
googlit. Stačí provést jednoduchý úkon (tedy přečíst 
si název tohoto článku) a gramotný člověk průměr-
ného rozumu dojde ke správnému závěru, že všechny 
tyto veleúspěšné osobnosti a projekty letos slaví 
25 let své existence. Nikdo ale není dokonalý, a každý 
z výše uvedených také zažil krize, které mu pomohly 
stát se silnějším.

Ester Ledecká je třeba až druhou olympioničkou, 
která získala zlaté medaile ve dvou různých spor-
tech. Timothée Chalamet se stal ve světě známým 
až ve věku 22 let. Světová obchodní organizace má 
jen 164 členů (ve srovnání s OSN je tedy o dost po-
zadu). A Pražský studentský summit se v minulosti 
několikrát málem nekonal kvůli mobilům, volbám, 
člověku v boratovských plavkách, památkářům nebo 
uklízečce.

První ze zmiňovaných krizí postihla III. roč-
ník Pražského modelu OSN (PMUN), jak se tehdy 
Summit oficiálně nazýval. Používání mobilních te-
lefonů bylo v letech 1997/1998 velmi drahé, zvlášť 
co se týče volání. Kdyby dnes stálo volání mobilem 
stejně jako tehdy, utratili byste, s ohledem na inflaci, 
zhruba 5 až 10 Kč za minutu hovoru. Vedle toho však 
neexistovala možnost komunikovat pomocí sociál-

ních sítí, protože žádné sociální sítě neexistovaly. 
Summit tehdy před zahájením insolvenčního řízení 
zachránily vysílačky, které de facto nahrazovaly 
funkci mobilních telefonů.

Zmíněné volby a památkáře spolu pojí VIII. ročník 
PMUN. Pro kontext je nutné uvést, že předchozí roč-
níky zaštiťoval tehdejší prezident republiky Václav 
Havel a v souvislosti s tím bylo zahájení závěrečné 
konference pořádáno v prostorách Pražského hradu. 
Na počátku roku 2003 však mandát prezidenta Ha-
vla končil a kdo bude jeho nástupcem, nebylo jisté. 
Nakonec se podařilo pronájem prestižních prostor 

VÁCLAV MALINA
redaktor

SUMMIT PŘEŽIL 
ČTVRTSTOLETÍ

O H L É D N U T Í

26
Tolikrát proběhla pod hlavič-
kou Summitu simulace Rady 

bezpečnosti OSN (UNSC). Jako 
jediný orgán byla na všech 
ročnících Summitu. Před 25 

regulérními simulacemi v rámci 
Summitu proběhla úplně první 
simulace UNSC v srpnu 1995, 

tedy ještě před začátkem I. roč-
níku, a právě tato dala podnět 
k vytvoření Pražského modelu 

OSN (PMUN)
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vyjednat, ač za podstatně zvýšenou cenu a s omeze-
ným počtem účastníků. Poslední zmíněný problém 
nezpůsobilo střídání prezidentů, nýbrž námitky pa-
mátkářů, kteří trvali na omezení celkového čísla pří-
tomných. Zřejmě není vhodné tehdejšímu Sekretari-
átu cokoliv vyčítat, nicméně to, že bude VIII. ročník 
problémový, jim mohly naznačit už povodně v létě 
roku 2002 (tedy před začátkem VIII. ročníku), které 
málem zničily veškeré materiály pro přípravu a orga-
nizaci PMUN.

Co se týče příběhů o uklízečce a o člověku v bo-
ratovských plavkách, nešlo o tak zásadní ohrožení 
existence Summitu, ale za zmínku stojí. V průběhu 
IV. ročníku se rázná paní uklízečka pokusila s koště-
tem a hadrem vyhnat všechny z jedné z místností, 
kde se Summit konal. Nemůžeme jí mít však za zlé, 
že v letech 1998/1999 Summit ještě neznala. Druhá 
z historek se odehrála v roce 2009 během jednacích 
dnů konference XIV. ročníku v hotelu Hilton Prague, 
kde byl z proskleného výtahu vyveden člověk oděný 
pouze do boratovských plavek. K velké úlevě vedení 
projektu však nešlo o delegáta (ani člena Sekretari-
átu) Summitu.

Abychom Summitu nekřivdili, je nutno dodat, 
že nebyl vždy jenom problémovým dítětem, ale také 
například technologickým vizionářem. Už na V. roč-
níku byla součástí programu přednáška o práci s in-
ternetem, což v letech 1999/2000 rozhodně nebylo 
běžnou výbavou středoškolského studenta. Během 
dalších ročníků práci s internetem Sekretariát dále 

podporoval, až bylo před XII. ročníkem v roce 2006 
rozhodnuto (opět poněkud průkopnicky), že se dele-
gáti na projekt budou hlásit elektronicky.

Kromě internetu jako takového Summit postupně 
objevoval i svět videí. Výraznou digitální stopu tak 
Summit dodnes zanechává na svém kanálu na You-
tube, kde lze vedle řady jiných zhlédnout i dva legen-
dární záznamy – jde o náborové video z XVI. roč-
níku (2010/2011) a vystoupení zástupce hlavního 
koordinátora XIII. ročníku (2007/2008) v České tele-
vizi. První video se jmenuje „Přihlaš se i ty“ (sic) a je 
v něm velmi podrobně vysvětleno, proč se Summitu 
mají delegáti zúčastnit. Na druhém z videí (na kanálu 
pod názvem „Summit v ČT“) zase tehdejší „zethákáč“ 
vysvětluje, v čem že to je Summit tak unikátní. Živé 
vystoupení v televizi bohužel vyšlo na úterní ráno po 
konferenci, kdy tradičně bývá celý Sekretariát značně 
vyčerpaný. Tip: Dobře poslouchejte úplně první větu, 
kterou „zethákáč“ vysloví (čas 1:00).

Za zmínku stojí i méně či více známé bizáry, které 
Summit provázejí. Někteří čtenáři možná znají píseň 
Slunečné pobřeží od Věry Špinarové. Tato píseň se 
stala neoficiální hymnou Summitu během XVII. roč-
níku a přestože roky 2011/2012 nejsou až tak dávno, 
nikdo už dnes vlastně neví proč. Naproti tomu his-
torku z II. ročníku můžeme považovat za ryze ar-
chivní. Při závěrečné konferenci v roce 1997 tehdy 
zajišťovaly delegátskou poštu děti ze ZŠ nám. Inter-
brigády. Důvod tohoto způsobu řešení delegátské 
pošty si dnes pamatuje nejspíš jen pár vyvolených.

Takto bychom mohli pokračovat dál, protože his-
torie Summitu není zdaleka tak černobílá jako jeho 
současné logo. Hlavním cílem tohoto textu ale ne-
mělo být pobavit čtenáře, byť to je žádoucí a nejspíš 
i nevyhnutelné. Především bychom si měli uvědomit, 
že přestože se letos poprvé neuskuteční závěrečná 
konference, není to konec. Summit už prožil a přežil 
krize všeho druhu a je jenom na budoucích delegá-
tech a Sekretariátnících, jak bude vypadat ten příští, 
už XXVI. ročník. ◌

O H L É D N U T Í

25
Tolik ročníků už Summitu slouží 

ta stejná dřívka, do kterých 
se dávají hlasovací štítky. Jde 
dost možná o jediné rekvizity, 

které Summitu vydržely celých 
25 let bez výměny.

14
Už 14 let, tedy od XII. ročníku, 
nese Summit oficiální název 
Pražský studentský summit 

(PSS). Předtím 11 let fungoval 
pod jménem Pražský model 

Spojených národů, resp. Praž-
ský model OSN (PMUN).

1
Tolikrát se prezident re-

publiky zúčastnil slavnost-
ního zahájení závěrečné 
konference, v roce 2001 
v rámci VI. ročníku to byl 

Václav Havel.
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Světová zdravotnická organizace byla zřízena 
v roce 1948 jako součást OSN s úkolem koordinovat 
mezinárodní snahy o ochranu veřejného zdraví. Mezi 
hlavní činnosti organizace patří rozvoj partnerství 
s dalšími globálními iniciativami v oblasti zdraví, pro-
vádění výzkumu, stanovení zdravotnických norem, 
poskytování technické podpory a sledování zdravot-
ních trendů po celém světě. V průběhu desetiletí se 
působnost WHO rozšířila od svého původního zamě-
ření na zdraví žen, dětí, výživu, hygienu a na boje proti 
různým nemocem.

Postupné šíření onemocnění Covid-19 vyvolalo 
různorodé reakce na působení WHO. Ze strany ně-
kterých států zaznívala podpora snahy koordinovat 
mezinárodní odpověď na sílící pandemii. Státy oce-
ňovaly, že WHO před hrozbou usilovně varovala ještě 
před tím, než se rozšířila mimo jihovýchodní Asii. 
Zaznívaly ale také poněkud odlišné hlasy: vedle ob-
časných zmínek o neschopnosti WHO reagovat dosta-
tečně rychle se zřejmě poprvé dostal na přetřes poli-
tický rozměr celé WHO, zejména vliv Čínské lidové 
republiky na její fungování. Je tedy WHO skutečně 
prospěšná v boji s globální pandemií? Nebo se jedná 
pouze o nástroj Číny, který využila i k zakrývání sku-
tečného rozsahu pandemie?

Trump se zlobí a není sám
Světová zdravotnická organizace vždy patřila mezi 

ty součásti OSN, kterým se dostávalo poměrně časté 
mediální pozornosti i před propuknutím koronavi-
rové pandemie. WHO se na stránkách novin obje-
vovala například v souvislosti s epidemií eboly či se 
zdravotnickými doporučeními, která byla založena 
na nejnovějších vědeckých poznatcích z posledních 
let. Občasná kritika jejího fungování, zejména spojená 
s vysokou mírou byrokracie, se rovněž objevovala již 
dříve, stejně jako diskuze o případné reformě celé or-
ganizace.

I přes tuto diskuzi působilo rozhodnutí americ-
kého prezidenta Donalda Trumpa zastavit financování 
WHO jako velmi nečekaný krok, zejména v momentě, 
kdy se důležitost organizace jeví větší než kdy před-

tím. Mohlo by se zdát, že prezident v duchu svojí tvrdé 
politiky vůči Číně zkrátka vidí prsty čínských komu-
nistů i tam, kde by je našel jenom obtížně. Realita je 
ale složitější, Donald Trump nebyl ve své kritice zda-
leka osamocen. Zazněla i z úst dalších politiků, mís-
topředseda japonské vlády Taro Aso dokonce ironicky 
vyzval k přejmenování WHO na „Čínskou zdravotnic-
kou organizaci“, čímž chtěl poukázat na míru vlivu, 
jakou Čína nad organizací má.

Za vším hledej politiku
Velmi kontroverzní postavou je také samotný šéf 

WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jedná se sice 
o vystudovaného mikrobiologa, zároveň ale také 
o prvního „nelékaře“ v této pozici. Jinak by se ale 
mohlo zdát, že jeho životopis přesně odpovídá tomu, 
co post šéfa WHO vyžaduje: v Etiopii zastával po-
stupně funkce ministra zdravotnictví a zahraniční. 
Vedle vybudování sítě nemocnic je ale spojován také 
se zakrýváním celkem tří epidemií cholery, které po-
stupně propukly v Etiopii v době, kdy působil jako mi-
nistr zdravotnictví. Právě on bývá často označován za 
politika velmi nakloněného Číně, přičemž tuto pověst 
živí zejména jeho velmi negativní vztah k Tchaj-wanu, 
který se projevil zejména v průběhu koronavirové 
pandemie. Ghebreyesus dokonce zašel tak daleko, že 
obvinil tchajwanské čelní představitele z rasismu vůči 
Afričanům i jemu samotnému. Ostatně už na samém 
začátku svého funkčního období v čele WHO zamířil 
do Číny a potvrdil závazek dodržovat politiku jedné 
Číny.

Klíčovým momentem v proměně WHO v posled-
ních letech byla změna systému výběru jejího vedení. 
Současný šéf WHO je první osobou zvolenou podle 
nových pravidel. V minulosti Výkonná rada WHO 
složená z odborníků předkládala pouze jednoho kan-
didáta k závěrečnému schválení Světovému zdravot-
nickému shromáždění, ve kterém byly zastoupeny jed-
notlivé členské státy. Od roku 2016 ale Výkonná rada 
musí kandidátů navrhovat více, což vedlo ke značné 
politizaci celého procesu a nakonec i ke zvolení Gheb-
reyesuse. Ten měl na svojí straně jak podporu Číny, tak 

RADEK MAZUCH
komentátor

KOMU SLOUŽÍ WHO?

K O N T E X T

Světová zdravotnická organizace mezi Čínou, 
Spojenými státy a Billem Gatesem
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amerického miliardáře Billa Gatese, který jej považo-
val za nejlepšího kandidáta. Gates oceňoval zejména 
jeho dřívější podíl na výzkumu léčby malárie, jejíž 
vymýcení vnímá Gates jako svůj takřka životní cíl. 
Jakou roli ale hraje v celém příběhu zakladatel tech-
nologického gigantu Microsoft a jeden z nejbohatších 
lidí světa Bill Gates?

Filantrop a WHO
V týdnech, kdy pandemie plně dolehla na Evropu 

a Severní Ameriku, se internetem začalo šířit video 
z Gatesova TED Talku z roku 2015, v němž varuje 
před rizikem globální pandemie, která by, na rozdíl 
od v té době odeznívající epidemie eboly, mohla za-
sáhnout celý svět. Dnes řada lidí označuje Gatese za 
vizionáře, který v případě rizika globální pandemie 
dokázal znovu vidět budoucnost, stejně jako mnohem 
dříve v případě osobních počítačů. Přestože si ani Bill 
Gates nemůže (jako soukromá osoba) koupit členství 
ve WHO, prostřednictvím své nadace věnoval WHO 
miliardy dolarů a je po Spojených státech dlouhodobě 
jejím druhým největším přispěvatelem. Server POLI-
TICO ho dokonce označil za „nejmocnějšího doktora 
světa“. Poněkud pikantní ale je, že role, kterou Gates 
při směřování organizace sehrál, je poněkud odlišná 
od té jím prezentované v roce 2015. Jedním z Gateso-
vých velkých cílů je vymýcení některých chorob su-
žujících zejména rozvojové země, především dětské 
obrny. Právě ve jménu tohoto zdánlivě bohulibého cíle 
Gates prosadil, aby WHO přesunula svoji pozornost 

z přípravy na případnou globální pandemii k boji proti 
momentálně zabíjejícím nemocem.

Co bude dál?
Všechny výše popsané události nakonec vedly 

k situaci, kdy WHO zejména v prvních týdnech po 
propuknutí pandemie nekriticky přebírala informace 
šířené čínskou vládou, včetně původních prohlášení 
čínských představitelů, že nemoc není přenositelná 
z jednoho člověka na druhého. V momentě, kdy si čín-
ská vláda plně uvědomila rozsah celé situace, nastal 
stejný obrat i v postoji vedení WHO, která následně 
začala velmi rychle přebírat čínský postoj k boji s pan-
demií. Zatímco Ghebreyesus nešetřil s kritikou ne-
dostatečné reakce ze strany některých zemí, čínské 
kroky hodnotil takřka vždy pozitivně, dokonce se 
opakovaně vymezil proti kritice Číny za její selhání 
v počátcích šíření nemoci. Vedle čínského vlivu se 
také naplno projevily důsledky posunu priorit způso-
beného v minulosti Gatesovým vlivem, které ukázaly, 
že WHO nemá kapacitu jakkoliv koordinovat meziná-
rodní snahy o zastavení pandemie a není ani schopna 
ověřovat a vyhodnocovat informace z jednotlivých 
zemí. Je samozřejmě otázkou, zda by absence čínského 
vlivu a Gatesových peněz vedla k efektivnější a akce-
schopnější WHO. O něco jistější je ale fakt, že skutečná 
či domnělá pochybení se brzy stanou důležitou otáz-
kou mezinárodní politiky a jedním z mnoha dalších 
témat soupeření mezi Spojenými státy a Čínou na glo-
bální scéně. ◌

K O N T E X T
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JAROSLAV KOPŘIVA
šéfredaktor

JAK TO BYLO 
S CHRONEM

O H L É D N U T Í

Pakliže se účastníte Summitu už po několikáté, jistě jste 
letos vedle dalších novinek zaznamenali i proměnu tradič-
ního summitího periodika – proměnu dovolím si říct kom-
plexní, blížící se spíše restartu tohoto konceptu. Proč 
tomu tak bylo? Jaké byly ohlasy a jaký vidíme v su-
mmitím periodiku smysl? S naším posledním čís-
lem jsem se vám rozhodl za celou redakci dát 
trochu nakouknout „pod pokličku“.

Setrvačnost
Už na počátku 25. ročníku, když byla 

složena redakce Chroniclu, jsme se napříč 
touto redakcí shodli, že jsme původním koncep-
tem již unavení. Že to chce změnu – opět promyslet 
účel tohoto periodika od absolutního základu. Po něko-
lika dlouhých debatách jsme dali dohromady koncepci. 
Koncepci od základu měnící to, jak se s Chroniclem pra-

covalo doposud.
Rozhodli jsme se, že se chceme brát míň vážně, 
chceme působit přístupněji, otevřeněji, ale 

zároveň být kvalitním zdrojem inspirace, 
a podpořit tak zvídavost těch, kteří nás 
budou číst. A hlavně jsme chtěli, aby 

nás vůbec někdo četl.
To všechno nás ve svém důsledku 

vedlo i ke zkrácení názvu na Chron – to 
ostatně bylo zažitou přezdívkou i pro Chronicle. 

Tak proč se nepřiblížit vám, pro které to všechno 
děláme, a nezačít si tak opravdu říkat? Neméně dů-

ležitým důvodem změny názvu bylo symbolické pod-
tržení změny – Chron se proměnil tak dramaticky, že by 
posun měl být znát hned.

Ty nejdůležitější změny přisly ale uvnitř. Udělali 
jsme z Chronu méně noviny a více magazín – protože 
máme za to, že není a nikdy ani nemohl být novinami. 
Jsme si vědomi, že nemá smysl nabízet vám klasické 
zprávy, na ty máte stovky dalších kvalitních zdrojů – 

a my vám chtěli nabídnout něco, co jinde nenajdete. 
Právě tato snaha pak dala vzniknout systému rubrik, 
které se prolínaly všemi čísly. Snažili jsme se uchopit 
témata, která aktuálně rezonují a nabídnout vám je 
z originálního pohledu, v kontextu a souvislostech. 

Navíc vždy atraktivní a srozumitelnou formou. Vě-
novali jsme se ale i tématům, která v českém kon-

textu najdete málokdy, a chtěli jsme vám tak 
rozšířit obzory.

Celou dobu jsme si samozřejmě vě-
domi toho, že máme omezené možnosti, 

a nemůžeme tak vždy konkurovat velkým 
redakcím (i když jsme se o to snažili, seč jsme 

mohli, za cenu mnoha osobních obětí a zejména 
spánku :-)), snažili jsme se vás zejména postrčit 

k dalšímu bádání – k větší zvídavosti.

Chcete nás?
O to víc jsme vždy s napětím očekávali váš feedback 

na každé naše číslo – a veřte, že každý jeden komentář 
měl smysl a promítl se do podoby dalších čísel. Nikdy 
jsme ale na feedbacky nereagovali, dovolte mi tedy nyní 
okomentovat alespoň některé z nich.

„Jako vždycky jsou články v něm 
názově příliš jednostranné.“

Věřte, že jsme na názorovou pluralitu při tvorbě 
vždy mysleli (i to dalo vzniknout rubrice Pole-
mika), sami jsme sice lidé velmi pestrých po-
litických i sociálně-kulturních názorů, není 
ale prakticky možné, aby v desetičlenné 
redakci byl zastoupen naprosto každý po-
hled na svět. Každý příspěvek procházel 
mnoha koly korektur a každý četli před 
otištěním více než čtyři lidé. Nejeden 
článek přitom prošel ve snaze o co 
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největší nestrannost dlouhými diskusemi, věřte proto, 
že rozhodně nebylo naším záměrem vás jakkoliv „in-
doktrinovat“.

„Skládám vám poklonu. Z loňského papíru 
potištěného spoustou písmenek, kde jsem se občas donutil 
přečíst nějaký článek jste udělali plátek vpravdě vizuálně 
zaujímavý a tím poutající k přečtení obsahu neméně obo-

hacujícího.“

Toto byl jeden z nejvíce potěšujících komentářů, 
který jsme za celý ročník obdrželi. A rozhodně nebyl 
jediný – pozitivních ohlasů jsme obdrželi naprostou 
většinu a každý z nich nám udělal velkou radost. Dě-
kujeme.

„Všechny články se mi moc líbily, byly 
aktuální a zajímavé. Jen jsem objevila 

pár gramatických chyb :)“

OK. Tohle jde na mou hlavu – ale vysvětlím. 
Všechna čísla byla dokonale zkorekturovaná a stojíme 
si za nimi – až na tohle jedno. Došlo zde totiž k drobným 
logistickým problémům a abyste ho ráno na workshopu 
měli k dostání, rozhodl jsem vydat Chron bez závěreč-
ného kola korektur od naší skvělé Terky. A pak jsem to 
schytal nejen od vás.

A kdo za tím stojí?
Na závěr bych zde rád poděkoval každému 

jednomu členovi redakce. Věřte totiž, že šlo o nej-
lepší redakci, jakou jsem si mohl já jako šéfredaktor 
i vy jako čtenáři přát.

Díky Káje za nedocenitelné rady z praxe a její trpě-
livost; Terce za její neuvěřitelnou ochotu obětovat svůj 
spánek předworkshopových nocí a trávit ho se mnou 
u tiskárny a nad korekturami; Radkovi za jeho vždy 
upřímný a často odlišný pohled na věc (a taky za to, že 
díky jeho článkům se korektoři nenudili); Václavovi za 
více než dostatečnou aktivitu a dodržování deadlinů 
(i když v redakci příliš silnou konkurenci neměl); Báře 
za neuvěřitelnoou spolehlivost a povzbudivá objetí; 
Lucce za nadprůměrnou aktivitu a podporu; Terce O. 
za vyčerpávající zápisy ze schůzek a přínosný pohled 
medičky; Adéle za to, že se vždy zeptala, jestli není 
něco potřeba a Štěpánovi za to, že je Štěpán.

ROZLUČTE SE S NÁMI 
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Vyfoťte, jak čtete tuto publikaci, a sdílejte! Na 
storíčko, na Instagram, na Facebook. A nezapo-
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I konference XXV. ročníku Pražského studentského 
summitu se stala obětí koronaviru. Neuskutečnila se za 
čtvrt století své existence poprvé. Chápeme, že jistý pocit 
neukončenosti může vést až k pochybám o smyslu celého 
ročníku. Tak černě bychom to ale neviděli!

Naštěstí jsme vám stihli věnovat pět celodenních 
přípravných setkání. Kromě různorodého programu v or-
gánech jste dostali možnost poslechnout si desítky špiček 
ve svém oboru, u kterých jsme vždy kladli důraz na co 
největší možnost diskuze. Bylo to pro nás důležité nejen na 
seminářích, ale i u ranních speakerů, byť tam to pro velký 
počet účastníků a kratší čas bývá o něco složitější. Ostatně 
k diskuzi jsme vybízeli po celý rok na všech frontách: od 
delegační spolupráce třeba i po zpětnou vazbu. A to i proto, 
že Summit je svou povahou – tedy simulací mezinárodních 
organizací – na diskuzi postavený.

Schopnost vést dialog je základní dovednost, kterou si 
z projektu můžete odnést a uplatnit v každodenním životě. 
Občas Summit považujeme za odrazový můstek do světa, 
v němž se problémy nesimulují, ale doopravdy řeší. V ta-
kové situaci se vám schopnost s rozvahou přemýšlet nad 
názory ostatních nebo formulovat a prosazovat své vlastní 
bude určitě hodit.

I toto se skrývá za leitmotivem letošního důrazu na 
komunitu, hashtagem #SpoluJsmeSummit. Vliv Pražského 
studentského summitu na tvorbu občanské společnosti tkví 
právě v důrazu na demokratické návyky, jejíž páteří diskuze 
rozhodně je. Často se stává, že absolventi Summitu se 
nebojí chopit své odpovědnosti za lepší svět. A my věříme, 
že Summit měl tento „nakopávací efekt“, díky celoročnímu 
pěstování schopnosti diskuze, i bez konference.

Věříme, že vám tato publikace bude sloužit jako připo-
mínka nejenom tohoto ročníku, ale také všeho, co jste se 
naučili. Všech, koho jste potkali. A všeho, co jsme všichni 
společně zažili.
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I. workshop – Známe se?

První kroky na půdě Vysoké školy ekonomické 
byly pro každého z vás jiné. Někdo cestu na Summit 
z minulých let dobře zná, jiný se musel osmělit a do 
svého orgánu vstupoval třeba i s rozporuplnými po-
city. V orgánech už ale čekali členové předsednictva, 
odhodlaní vytvořit z vás skvělý kolektiv pomocí – 
mnohdy i bizarních – seznamovacích aktivit.

„Představení OSN je nutné zlo, kterým si musí projít 
na prvním přípravném setkání každý orgán. Všichni de-
legáti modelu OSN si dodnes pamatují na desítky minut 
nudy, během kterých se jim nějaký člen předsednictva po-
koušel co nejrychleji vysvětlit, co dělají všemožné orgány 
a instituce v OSN. Vše se ale změnilo, když se letos této 
přednášky ujal náš Šimon Dlouhý. V pouhých 15 minu-
tách nám Šimon vysvětlil roli OSN a ECOFIN pomocí té 
nejideálnější metafory – svých oblíbených anime seriálů. 
Na takové představení OSN asi nikdo z našich delegátů 
nikdy nezapomene.“

— Jiří Palounek, předseda ECOFIN

II. workshop – Ve stínu demonstrace

Druhé setkání bylo plné různorodých podnětů a mož-
ností. Ostatně tomu ani nemohlo být jinak – odehrávalo 
se ve stejný den jako jedna z největších demonstrací proti 
vládě od sametové revoluce. Alespoň kousek této atmo-
sféry vám ráno předal náš host – Benjamin Roll z Milionu 
chvilek pro demokracii.

Dopoledne jste se kromě přednášek dalších hostů mohli 
zúčastnit třeba moot courtu, plenárních projevů nebo mi-
nisimulace britského válečného kabinetu. Odpoledne už 
měl každý orgán ve své režii – některé vsadily na procvi-
čování měkkých dovedností, jiné na představování bodů 
agendy či jednacího řádu.

„Největší radostí pro mě bylo, když se na druhém workshopu 
při společné aktivitě na improvizaci a mluvení zapojili úplně 
všichni a všem se to fakt povedlo. Samozřejmě někteř již měli ně-
jaké zkušenosti nebo se toho tolik nebáli, ale nikdo nevycouval.“
 
— Eva Poláková, předsedkyně SOCHUM
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IV. workshop – Máte stanovisko? 
A mohla bych ho vidět?
Z atmosféry bylo lehké vyčíst, že přípravy na konfe-
renci doopravdy vrcholí. Představování bodů agendy 
se pomalu blížilo do finále a spolu s ním také psaní 
stanovisek. Napsat dobré stanovisko nemusí být žádná 
věda, ale trochu píle a motivace ze strany předsednic-
tva je potřeba. A tak se někde odevzdávalo o sto šest, 
jinde si delegáti dávali na čas.

„V modelu EU bylo celou dobu rušno. Na závěr nás sblížilo 
výjezdní zasedání a výlet do Bruselu, nicméně všechno to 
začalo na přípravných setkáních. Na čtvrtém workshopu 
jsme zkusili simulovat Evropský parlament. Výsledek by 
někteří nejspíš označili za frašku, uznávám, ale té srandy 
kolem bylo víc než dost. Na sabotování hymny frakcí Iden-
tita a demokracie, snahu o zavedení jednotek dvou oříšků 
a neustálou debatu o domácích kazetách asi nikdo z nás už 
nezapomene.“

— Karolína Oškerová, generální tajemnice Rady EU

V. workshop – Naposledy

Jak se loučit, když nevíte, že se loučíte naposledy? Pátý 
workshop představuje poslední roh před cílovou pás-
kou. Dodělat všechny nutnosti, naposledy zopakovat, 
jak se co nejlépe připravit na konferenci, posbírat zbý-
vající stanoviska. Připomenout zákoutí jednacího řádu 
a pořádně procvičit jednání.

„V anketě „Čemu se budeme na posledním workshopu vě-
novat“ na plné čáře zvítězil Lukášův návod „Tipy a triky na 
život“, který při svém rozuzlení sklidil ovace nejen v kruhu 
našeho malého orgánu, ale také za přítomnosti několika 
členů zvědavého Sekretariátu. Po úvodním filozofickém 
okénku s palčivou otázkou „Co je vlastně život?“ následo-
vaném dějovým zvratem v podobě odpovědi „Summit.“ se 
do centra dění dostaly tipy a triky na jednání na konferenci 
plné memů a vtípků, ale i hlubokomyslných a vážných mo-
mentů, při nichž jsem byla neobyčejně pyšná nejen na naše 
sehrané předsednictvo, ale i na naše pozitivně deviantní 
delegátstvo.“

— Markéta Gregorová, předsedkyně UNSC

III. workshop – Ministerské Vánoce

Pokud se přípravné setkání odehrává pouhých 
deset dní před Vánocemi, nelze se vyhnout vánoční 
atmosféře! Jako každý rok přicházeli účastníci ve 
vánočních svetrech, s vánoční kravatou či cukrovím 
pro potěšení svých kamarádů a předsedů. Tentokrát 
ale bylo na VŠE přece jen víc rušno. Workshopu se 
zúčastnil také ministr zahraničních věcí Tomáš Pe-
tříček a záběry z našeho setkání se dokonce dostaly 
i do televize.

„V rámci jedné aktivity měli delegáti vymyslet, jak 
by jejich škola mohla ulevit životnímu prostředí. Každý 
nápad byl skvělý. Ovšem jen jeden skloubil nízké náklady, 
diskutabilní efektivnost a boj se špatnou životosprávou 
žáků. Byl to projekt Šlapej jak o život. V rámci něj by byla 
škola napájena z kol, na kterých by byla připojena dy-
nama. Na těchto kolech by se střídali studenti v rámci 
hodin tělocviku. Tím by se zajistila dodávka proudu po 
škole a zároveň by studenti měli pohyb. Zkrátka byl to 
ten slavný den, kdy k nim byl zaveden elektrický proud.“

— Pavla Hrabcová, předsedkyně UNEA
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Kdo se letos vydal navštívit švédské velvyslanectví, opět neprohloupil. Tentokrát 
dostali delegáti možnost si v příjemném prostředí ambasády vychutnat tradiční švéd-
skou fiku, což je přátelské setkání nad šálkem kávy a dobrým moučníkem. Kromě 
toho se ale také dozvěděli nejen z úst zástupce velvyslankyně mnoho nového o Švéd-
sku, jeho bezpečnostní politice, pozici v rámci Evropské unie nebo o jeho spolupráci 
se Skandinávií a Pobaltím a vztazích s Českou republikou.

Brunch v sídle velvyslance Spojených států
Ráno jsem vstal, oblékl se a šel se nasnídat. Na ambasádu Spojených států. Tuhle 
historku mohli vyprávět delegáti, kteří se letos zúčastnili brunche na americkém 
velvyslanectví. Kromě snídaně se účastníkům dostalo také šance hovořit se třemi zá-
stupci americké diplomacie o zahraničněpolitických tématech, bezpečnostní politice, 
roli diplomacie ve světě i o jejich osobních zkušenostech v diplomatických službách.

Recepce francouzského a německého velvyslance
Již tradičně se v rámci doprovodného programu konala také francouzsko-německá 
recepce na Velvyslanectví Francouzské republiky. Kdo se přihlásil, měl jedinečnou 
příležitost diskutovat v barokních prostorách Buquoyského paláce o aktuálních 
tématech zahraniční politiky přímo s velvyslanci Německa a Francie. Není lepšího 
způsobu, jak se dozvědět víc o práci velvyslance, než přímo od něj a nad sklenkou 
šampaňského.

Návštěva České televize
Budovou České televize provedl skupinu dvaceti summiťáků člen zahraniční redakce 
Michal Bělka. Delegáti měli nevšední příležitost prohlédnout si dílny a ateliéry, 
v nichž právě probíhalo natáčení nové štědrovečerní pohádky, nebo navštívit místa, 
kde vzniká každodenní zpravodajství – od newsroomu přes režii až po studia.

Prohlídka letiště v Kbelích
Pro delegáty, kteří se alespoň trochu zajímají o letectví, jsme připravili návštěvu 
letiště Praha-Kbely. Na začátku návštěvníky přivítal velitel základny, který je sezná-
mil s historií tohoto místa, a poté jim ukázal většinu letiště včetně meteorologického 
zázemí, řídící věže i plánovacích prostor, do kterých se běžný člověk jen tak nepodívá. 
Nakonec dostali delegáti možnost prohlédnout si zdejší leteckou techniku a na vlastní 
kůži si vyzkoušet, jaké je to sedět v kokpitu letadel Cl 601 Challenger, A319 CJ nebo 
dopravní CASA 295M.

Každý summiťák dobře ví, že Su-
mmit není jen o jednání v orgánech. 
Každý ročník nabízí mnoho příleži-
tostí zažít něco netradičního a podí-
vat se na nová místa. Ani ten XXV. 
nebyl výjimkou.



Conference Book | 11

Minisimulace – Britský válečný kabinet
Na první minisimulaci XXV. ročníku se rozhodovalo o intervenci do 
Iráku z března 2003. Účastníci zasedli v patnáctičlenném zvláštním 
výboru britského kabinetu v rolích významných politických aktérů, 
vojenských, bezpečnostních a právních expertů a rozhodovali o tom, 
jak se Spojené království k situaci postaví.

Minisimulace – Hra o trůny
„Valar morghulis!“ – s těmito slovy se v neděli po třetím workshopu 
v rámci minisimulace rozpoutala hra o trůny. Delegáti usedli k mapě 
Západozemí a jako zástupci rodů z oblíbeného seriálu rozhodovali 
o osudu Železného trůnu.

Minisimulace – Olympijský výbor
Minisimulace na čtvrtém workshopu se nesla ve sportovním duchu. 
Delegáti totiž jednali v rámci Mezinárodního olympijského výboru 
o místě konání Letních olympijských her v roce 2028. Mimo to rozho-
dovali také o osudu ruských sportovců obviněných z dopingu.

Minisimulace – Berlínská konference
Po posledním workshopu se někteří delegáti v rámci historické 
minisimulace Berlínské konference přesunuli na konec 19. století 
a s pomocí pravítek rozhodovali nad mapou Afriky o její budoucnosti. 
Kromě nároků jednotlivých mocností jednání ovlivnily také otázky 
obchodu s Afrikou, budoucnosti otroctví nebo problematika Konga 
a tamní (kruto)vlády belgického krále Leopolda II.

Moot court 
Na Summitu je možné zažít simulace všeho 
druhu. Hned na dvou workshopech letoš-
ního ročníku se spolu setkaly tříčlenné 
týmy delegátů před Mezinárodním soudním 
dvorem v rámci simulovaného soudního jed-
nání o případu spadajícím pod mezinárodní 
právo veřejné. Na druhém workshopu proti 
sobě stáli žalobci a odpůrci v otázce legality 
sestřelení bezpilotního letounu, na čtvrtém 
workshopu se potom jednalo o právu na 
sebeurčení národů.
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mladé delegátky do OSN

Pavla Gomba 
(ředitelka UNICEF ČR)

Jana Sehnálková (FSV UK)
Čína a Tchaj-wan

Pavel Caban (PF UK)
Moot court

Ondráš Přibyla (MUNI)
Klimatická změna tak trochu jinak

Šárka Kolmašová (MUP)
ISIS and Counter-terrorism

Tereza Jermanová (AMO)
Egypt a Tunisko
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Za pět přípravných setkání jsme 
v sedmi orgánech a dvou mode-
lech stihli projít celkem 29 bodů 
agendy — tedy témat, kterými se 
daný orgán zabývá. Na každý bod 
agendy byl připraven i takzvaný 
background report neboli odborný 
materiál shrnující pozadí problema-
tiky. Všechny background reporty 
najdete na webových stránkách.

UNSC

ECOFIN

–> Bezpečnostní situace ve Venezuele
–> Bezpečnostní situace v Mali

Krize ve Venezuele, kterou naši vážení 
velvyslanci probírali na půdě Rady bezpeč-
nosti, zcela změnila svou povahu. Během 
dlouhé odmlky od té doby, co se Juan 
Guaidó prohlásil prezidentem Venezuely, se 
zdá, že podpora Guaida v zemi se snižuje. 
Guaidó navíc nedokázal přesvědčit ozbro-
jené složky v zemi, aby se obrátily proti 
Madurovi. Spojené státy se navíc částečně 
odklonily od Guaida a nyní volají po no-
vých volbách ve Venezuele – stále nicméně 
tvrdí, že Guaidó je legitimním prezidentem 
v zemi. Guaidó se ovšem očividně nehodlá 
vzdát a na začátku roku 2020 vycestoval do 
Washingtonu a Bruselu, aby získal podporu 
od západních států. Na začátku března navíc 
obvinil Madura, že se jej vládnoucí venezu-
elský prezident pokusil zabít.

Kromě toho venezuelská vláda ozná-
mila, že se jí na začátku května podařilo 
překazit „pokus o invazi“ ze strany kolum-
bijských žoldáků, kteří se pokusili překročit 
hranici po moři. Kolik je na tomto tvrzení 
pravdy, zatím nevíme.

–> Udržitelnost světového dluhu
–> Udržitelná migrace
–> Socio-ekonomické dopady diskri-

minace

Současná situace světové ekonomice 
moc neprospívá. Vlastně by se dalo říct, že 
jediná oblast, která v současnosti skutečně 
vzkvétá, byla zároveň letošním třetím bo-
dem agendy ECOFINu – světové zadlužení. 
Mezinárodní měnový fond a Světová banka 
se tak v posledních dnech předbíhají v tom, 
kdo uvolní více finančních prostředků na 
pomoc trápícím se ekonomikám. Můžeme 
tedy jen doufat, že současná krize příliš 
nezhorší problémy okolo světového zadlu-
žení, které ve svém backgroundu popsal náš 
Šimon Dlouhý.
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NATO

EU

–> Historical: Cuban Missile Crisis
–> Cyber Defence
–> NATO-EU Relations

Recent cyberattacks on Czech hospitals 
have once again proven that we can not 
ignore cyber defence and resilience against 
hybrid threats. With the increasing rate  
of development of technologies, cyber-
-attacks will be more and more common 
and NATO and its allies have to customize 
its approach, in order to effectively repel 
attacks from its enemies. We can expect 
that cyberspace is going to play a crucial 
role in international security and it is going 
to be a very hot topic.

–> Směrnice o modré kartě
–> Společná daň z digitálních služeb
–> Prevence šíření terorismu online

Projednávání návrhu modré karty se 
po dobu XXV. ročníku PSS kupředu příliš 
neposunulo. Europoslanci z Výboru pro ob-
čanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(LIBE) si na konci dubna stěžovali Evropské 
komisi na to, že revize směrnice o modré 
kartě zůstává poslední navrženou legislati-
vou pro oblast legální migrace. Je tomu tak 
přesto, že legální migrace byla v roce 2015 
určena jako jedna z priorit migrační agendy. 
I samotný plán na revizi systému modrých 
karet navíc od konce roku 2017 blokuje 
Rada Evropské unie.
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UNEA

DISEC

–> Obchod se zvířaty
–> Těžba nerostných surovin

Na začátku ročníku asi málokdo před-
pokládal, že by se bod agendy s názvem Ne-
legální obchod s ohroženými druhy zvířat 
mohl stát ještě aktuálnějším. Se současnou 
pandemií se tématu dostalo pozornosti, 
když bylo za možného původce nového 
koronaviru označeno nejvíce pašované 
zvíře světa – luskoun. I kvůli riziku šíření 
nemocí, které je mimochodem zmíněno 
i v background reportu, se tedy jistě budou 
delegáti tématem zabývat i v budoucnu.

–> Jaderné zkoušky
–> Chemické zbraně
–> Bezpečnostní situace ve střední Africe

Oblast chemického odzbrojení se nemusí 
jevit jako oblast přílišných změn. Ačkoliv 
otravné látky jsou s člověkem od nepaměti 
a stejně dlouho se vyskytují ve válečnictví, 
v posledních dekádách začíná panovat mezi-
národní shoda na tom, že se jedná o zbraně 
zbytečně kruté (a někteří vojenští velitelé by 
dodali i neefektivní). I proto mnoho zásadních 
změn na tomto poli nenastalo. Periodické 
revize implementace CWC na půdě Valného 
shromáždění se často spokojí se stále podob-
nými rezolucemi. Bylo tomu jinak v případě 
DISEC na Pražském studentském summitu? 
Zásadní zjištění přišlo začátkem dubna tohoto 
roku, kdy OPCW zveřejnila svá podezření 
o užití chemických zbraní na syrském bojišti. 
V něm na základě důkazů obviňuje syrské 
letectvo z jejich užití při útoku na město 
Ltamenah.
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HRC

SPECPOL

SOCHUM
–> Dětské sňatky
–> Eliminace xenofobie a diskriminace
–> Nelegální obchod s kulturním dě-

dictví

Prvním bodem agendy SOCHUM na 
přípravných setkáních byly dětské sňatky. 
Delegáti si po vyslechnutí informací, jako 
například že i díky dětským sňatkům je 
nejčastější příčinou úmrtí dívek ve věku 
15–19 let porod nebo že se dotýkají celo-
světově více než pětiny dívek, připravili 
perfektní stanoviska (dorazilo jich celkem 
35!) a hned na 2. workshopu si o tématu 
krátce zajednali. Jednání bohužel skončilo 
bez rezoluce, ale chuť narovnat dívkám po 
celém světě startovací podmínky pro život 
v delegátech zůstala…

–> Mírové využití vesmíru
–> Golanské výšiny
–> Reforma peacekeepingových operací

Problematika Izraele a přilehlých oblastí 
je výsadní agendou SPECPOL a jinak tomu ne-
bylo ani na letošním ročníku Summitu. Golan-
ské výšiny, jakožto syrské území už přes 50 let 
okupované izraelskými vojenskými silami, se 
tak pochopitelně staly předmětem žhavého 
sporu mezi delegáty, kteří si na posledním 
workshopu letošního ročníku vyzkoušeli 
o tomto konfliktu jednat. V realitě se tato pro-
blematika řeší už půlstoletí a stejně tak dlouhá 
nám bude připadat doba do dalšího ročníku 
Summitu, než se dozvíme, zdali naši delegáti 
upřednostní idealismus mezinárodního práva, 
nebo pragmaticky stabilitu v regionu.

–> UPR Katar
–> Práva národnostních menšin
–> Ochrana osobních údajů v digitálním světě

Ochrana národnostních menšin se ukazuje být jedním z nej-
kontroverznějších témat mezinárodní politiky. Přestože nějakou 
národnostní menšinu má na svém území většina států světa, 
dodnes nebyla přijata žádná globální úmluva věnující se speciálně 
této problematice. Paradoxně by pro státy nebyl až takový problém 
shodnout se na konkrétních právech, která by měla národnostním 
menšinám náležet, ale spíš na samotné definici pojmu národnostní 
menšina, tu tak neobsahují ani nezávazné deklarace či regionální 
úmluvy v rámci Rady Evropy. Dá se tedy říci, že žádná obecná 
shoda na tom, co to národnostní menšina vlastně je, neexistuje.
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Reforma peacekeepingu, udržitelná migrace, bezpečnost 
v Mali a práva menšin. Pestrá kombinace témat. Na chvíli se ale 
zastavte a zamyslete se. Čtěte pomalu a přemýšlejte. Je to téma 
vlastně jen jedno. Všechny nás aspoň trochu baví si celý svět ka-
tegorizovat, dělit na součástky, upozorňovat na rozdíly a hranice. 
Asi abychom mu lépe porozuměli. Ale svět je opravdu jen jeden. 
A nikdy nebyl propojenější.

Jinak řečeno, body agendy, které jste se letos pokoušeli v jed-
notlivých orgánech celkem do hloubky řešit, mívají široký přesah 
a jsou vzájemně úzce související. A často řešit odděleně téměř 
nejdou.

Vezměme si třeba takové Německo. Pokud chce na diplo-
matické půdě něčeho konkrétního dosáhnout, řekněme zajis-
tit udržitelný rozvoj subsaharské Afriky, promítne to do své 
zahraniční politiky. Že německých diplomatek a diplomatů jsou 
tisíce, zasedají ve stovkách organizací a nespočtu jejich orgánů, 
dedikovaných právě pro ta úzce vymezená témaha, může být 
každému z nich skoro fuk. Všichni se totiž nakonec musí řídit 
jednou zahraniční politikou.

Letošní ročník Summitu byl unikátní právě v našich ambi-
cích systematicky propojovat model OSN a jeho téměř tři stovky 
delegátů.

Z části kvůli lepšímu porozumění komplexnostem, které jsem 
jemně naznačil výše. Delegace jednoho státu totiž musí fungovat 
jako perfektně sladěný tým. Tým, který se postupně stává jedním 
hráčem, interagujícím s jinými týmy, hájícími zase ty své „národní 
zájmy“. A teprve v prchavých momentech vzájemné důvěry, kdy 
se i tyto rozpory překonají, může vznikat opravdová mezinárodní 
spolupráce. Napříč hranicemi v lidských hlavách.

Neméně podstatným důvodem pro propojování je ale i to, 
že Summit Summitem zkrátka dělají mezilidské vztahy. Pomáhá 
je tvořit a dál je udržuje. Bez konferenčního vyvrcholení se ani 
to bohužel neprojeví naplno. Ale věřte, že až se v září přihlásíte 
znovu, řada dobře známých tváří nejen z orgánu, ale i ze všech 
těch setkání delegací a regionálních jednání bude najednou jako 
pohlazení na duši. Uklidňující vědomí, že jste mezi svými. Že 
spolu jsme Summit.

Delegace, jednota světa a hranice 
lidských myslí
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6 027 Kč
se letos na Summitu vybralo 
na Skutečný dárek Člověka 
v tísni

2
nové orgány se letos  
otevřely na Summitu

444
stanovisek napsali delegáti 
v průběhu XXV. ročníku

3x
byl letos na workshopech hostem 
JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.

307 a půl
hrnku kávy celkem vypili členové 
Sekretariátu v průběhu pěti workshopů

1
závěrečná konference Pražského 
studentského Summitu byla zrušena 
kvůli pandemii koronaviru

152
stran textu napsala 
letos redakce Chronu

0
členů Sekretariátu se 
nakazilo koronavirem Covid-19

4
různé krizové scénáře byly napsány 
pro závěrečnou konferenci, realita 
si ale nakonec napsala vlastní

788
obálek jsme poslali do škol před 
zahájením přijímacího řízení

103
států světa má letos 
na Summitu své zastoupení

35
workshopů a 6 konferencí mají 
za sebou profesně nejstarší 
členové Sekretariátu
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mezinárodní 
otázky (AMO)
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Asociace pro 
mezinárodní 
otázky (AMO)

Vznikla v roce 1997 jako nevládní nezisková organi-
zace. Jejím cílem je především vzdělávání a výzkum 
v oblasti mezinárodních vztahů. Zprostředkovává 
dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické 
sféry, občanského sektoru, diplomacie, médií, poli-
tiky a byznysu.

—

Vzdělává studenty středních a vysokých škol i peda-
gogy. Každoroční Pražský studentský summit je při-
tom největší a nejstarší z akcí tohoto druhu.

—

Pořádá mezinárodní projekty podporující rozvoj ob-
čanské společnosti a demokratických hodnot. Spolu-
pracuje zejména s partnery z východní Evropy v ob-
lasti vzdělávání.

—

Analyzuje mezinárodní dění se zvláštním zaměře-
ním na českou zahraniční politiku. Vydává publikace, 
komentuje v médiích a pořádá různé typy akcí pro 
veřejnost i expertní komunitu.
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Nadace 
The Kellner 
Family 
Foundation
Rodinná nadace Renáty a Petra Kellnero-
vých byla založena v roce 2009 s cílem pod-
porovat především dlouhodobé vzdělávací 
projekty určené učitelům veřejných základ-
ních škol a jejich žákům, dále středoškolá-
kům a vysokoškolákům. Nadace vyhledává 
a podporuje studijně nadané děti a mladé 
lidi vyrůstající v podmínkách, které jim 
ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalit-
nímu vzdělání. Ročně Nadace The Kellner 
Family Foundation poskytne na dobročinné 
účely okolo 90 mil. Kč.
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Nadace 
The Kellner 
Family 
Foundation

Granty pro studenty bakalářských 
oborů na zahraničních univerzitách
Studium v zahraničí nemusí být nesplnitelným snem. 
Finanční granty od nadace pomáhají nadaným čes-
kým studentům absolvovat Oxford, Cambridge, Yale 
a mnohé další univerzity. Za dobu existence projektu 
rozdělila nadace finanční granty na úhradu nákladů 
souvisejících s vysokoškolským studiem již 177 studen-
tům.

—

Stipendium pro studenty gymnázia 
Open Gate

Na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují 
děti z dětkých domovů nebo ze sociálně znevýhodně-
ných rodin s těmi, kterým školné platí rodiče. Umož-
ňuje to nadace, která dlouhodobě poskytuje sociální sti-
pendia studentům tohoto gymnázia. Od jeho založení 
v roce 2005 získalo stipendium již 342 studentů.

Pomáháme školám k úspěchu

Zlepšujeme kvalitu vzdělávání ve veřejných 
základních školách tím, že podporujeme zavá-
dění nových vyučovacích metod a zvyšování 
kvalifikace pedagogů. Po deseti letech úspěšného 
působení projektu ve veřejných ZŠ se nadace 
rozhodla rozšířit počet zapojených škol na zhruba 
100, což odhadem znamená čtyři tisíce pedagogů 
a 43 tisíc žáků.

—

www.kellnerfoundation.cz

info@kellnerfoundation.cz

facebook.com/kellnerfoundation 

instagram.com/kellnerfoundation.cz

Hlavní
projekty
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