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Začíná  
 XXI. ročník 

Pražského studentského summitu

Padnoucí oblek či elegantní kostým. Narovnat kravatu, potáhnout lem sukně. Upravit účes, 
zkontrolovat rtěnku. S  ledovým klidem dopít svůj šálek kávy. Naposledy se ohlédnout na pano-
rama Pražského hradu. S odzbrojující jistotou se vydat do sálu plného významných osobností.  
Nastal čas. Čas odvrátit hrozící zkázu.

V 
 
ýše uvedený odstavec 

nepopisoval příběh amerického 
prezidenta nebo agenta 007, ale 
závěrečnou konferenci Pražského 
studentského summitu v Kongre-
sovém centru Praha. Elegantně ob-
lečený pár nepatří mezi síť agentů 
ve službách britské MI5, nýbrž 
jako diplomatičtí vyslanci hájí 
zájmy své země na kolbišti světové 
politiky. V jisté části zeměkoule 
před chvílí vypukla geopolitická 
krize, na kterou je třeba okamžitě 
reagovat. Jedná se zatím sice stále 
jen o hru, ale jednoho dne tomu tak 
třeba nebude. Řešení je potřeba na 

lézt rychle, efektivně, s chladnou 
hlavou a za využití všech svých 
schopností a možností.
O tom je Summit. O schopnosti 
bez ostychu vystoupit a stát se 
lídrem, jehož názory a argumenty 
konstrukt ivně posouvají věci 
kupředu. Žádný učený však z nebe 
ještě nespadl a uvedeným kvalitám 
se je třeba nejprve naučit, slušelo 
by se vzápětí dodat. A i o tom je 
Summit. O vzdělávání. Moderní 
a zábavnou formou. Jedná se  
o projekt Asociace pro meziná-
rodní otázky, jež se formou simu-
lace diplomatických jednání na 

půdě Organizace spojených ná-
rodů, Severoatlantické aliance, Ev-
ropské unie a Visegrádské skupiny 
snaží vštípit svým účastníkům ré-
torické a argumentační dovednosti, 
podložené zevrubnými znalostmi o 
dané problematice. Jednotlivé mo-
dely se liší svým jednacími jazyky, 
věkem účastníků i jejich počtem. 
Všechny však směřují k jedinému 
– vystoupit ze svého stínu a nechat 
zaznít svůj hlas.

» pokračování na str. 2

Zaostřeno na Summit
hlavní koordinátor
Jakub Janik

M 
 
ilé čtenářky, milí čtenáři,

Pražský studentský summit vkro-
čil do svého XXI. ročníku a zaha-
juje tak další významný rok své 
existence. Za dvacet let jeho pů-
sobení jím prošly tisíce účastníků 
a stovky dobrovolníků, kteří jako 
organizátoři připravovali vždy 
kvalitní program, jehož cílem bylo 
zlepšit schopnosti a znalosti účast-
níků, kteří se přihlásili do tohoto 
projektu. 
I pro tento rok jsme  sestavili ten 
nejlepší tým, který pro zapojené 
studenty připravil řadu aktivit  
a témat, hostů i doprovodných 
akcí. Ty nejenže zaujmou, ale  
pomohou účastníkům zdokonalit 
jejich kritické myšlení a faktogra-
fické i rétorické schopnosti, které 
jsou v dnešním světě snad ještě 
důležitější, než by se mohlo zdát. 
Na stránkách tohoto čísla novin 
Chronicle se dozvíte více o při-
jímacím řízení do modelů OSN, 
NATO a EU nebo konkrétní ter-
míny přípravných částí a konfe-
rence. Také vám budou přiblíženy 
všechny modely a orgány, které 
na projektu budou v rámci XXI. 
ročníku působit.
Už se těším, až budu celou řadu  
z vás během ročníku vídat v orgá-
nech a na dalších akcích Summitu.

CHRONICLE
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Kdo pro vás organizuje Summit

EVA PRUDILOVÁ
Eva je v přípravném týmu, stejně jako 

na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, dru-
hým rokem. Na Summitu však bude tento rok 
již posedmé. V loňském roce byla místopřed-
sedkyní simulované Rady bezpečnosti OSN, 
poté, co zde dva roky byla delegátkou. Letos 
se ve vedení projektu stará hlavně o PR a part-
nerství. 

JAKUB JANIK
Jakub studuje historii na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy a na Summitu působí už řadu 
let. Tři roky byl delegátem, nejdříve dva roky v Mo-
delu OSN a rok v Modelu EU. V Modelu EU zůstal 
i poté, co přešel do řad sekretariátu a působil zde 
další 3 roky jako místopředseda a předseda Mo-
delu. Letos se přesunul na pozici hlavního koordi-
nátora celého projektu.

MARTIN MEZENSKÝ 
Student brněnských práv Martin je čle-

nem sekretariátu již čtvrtým rokem. Vždy se za-
jímal o mezinárodní politiku a udržení světové 
bezpečnosti a stability, není tedy divu, že si po-
stupně vyzkoušel roli delegáta, místopředsedy 
i předsedy simulované Rady bezpečnosti OSN. 
Nyní z pozice zástupce hlavního koordinátora 
dohlíží na vzdělávací složku projektu.

CHRONICLE, noviny Pražského studentského 
summitu, registrováno MK ČR E 16149, vydává 
ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY 
– Žitná 27, 110 00 Praha 1; tel.: 224 813 460; 
www.amo.cz / www.studentsummit. cz, e-mail: 
info@amo.cz / summit@amo.cz; šéfredaktorka: 
Anežka Majdáková, tel: 776 573 007, e-mail: 
chronicle@amo.cz; zástupce šéfredaktora: Mi-
chal Zikmund;  redakce: Bára Bečvářová, Petr 
Hanzlík, Jakub Kopřiva, František Novotný, 
Michal Říha, Michaela Šnajdarová; fotografie: 
Karel Havlík, Michal Janata, Vojtěch Konečný, 
Hana Kratochvílová; technická spolupráce: Iva 
Gejdošová. Prezentované názory nemusí vyjad-
řovat stanovisko redakce (vydavatele).

» pokračování ze str. 1
 
CO MĚ ČEKÁ…
Samotný projekt je rozdělen do 
dvou fází. V první čeká na účast-
níky během roku pět přípravných 
setkání, která slouží k vytréno-
vání rétorických a argumentačních 
schopností a jiných, takzvaných 
měkkých dovedností, které se jim 
budou hodit nejen při jednání, ale 
i v reálném životě. Přípravná se-
tkání nabízí řadu přednášek a se-
minářů mnoha významných hostů  
z politické, kulturní či byznys sféry. 
V minulých letech mohli studenti 
diskutovat například s hlavním ko-
mentátorem Hospodářských novin 
Jindřichem Šídlem, šéfredaktorem 
Respektu Erikem Taberym, vrchní 
státní zástupkyní Lenkou Bradá-
čovou nebo advokátem a bývalým 
ředitelem Transparency Internatio-
nal Václavem Láskou. K dispozici 
je také mnoho jiných vzdělávacích 
doprovodných akcí jako semináře 
etikety a návštěvy významných 
organizací či institucí, z minulých 
let jmenujme například Rádio Svo-
bodná Evropa nebo jadernou elek-
trárnu Temelín.

A NEMINE!
Hlavním účelem přípravných se-
tkání je však, jak už napovídá sám 
název, příprava na druhou část 
projektu, závěrečnou konferenci. 
Právě na ní účastníci zúročí znalosti  

a dovednosti nabyté během ročníku. 
Konference začíná slavnostním za-
hájením v reprezentačních prosto-
rách hotelu Ambassador  - Zlatá 
Husa a je věnována samotnému 
jednání účastníků o jednotlivých 
bodech agendy jejich modelu či 
orgánu. Ty se zabývají aktuálními 
problémy, které sužují svět, o nichž 
tak mají studenti jedinečnou šanci 
se dozvědět více, například pro-
střednictvím background reports, 
odborných vzdělávacích textů vy-
tvořených speciálně pro potřeby 
projektu. Účastníci mají rovněž 
možnost navštívit ambasádu jimi 
zastupovaného státu a diskutovat 
politiku dané země s velvyslancem. 
Po veškeré této celoroční přípravě 
pak zasednou k jednacímu stolu.
I ten, kdo se na počátku spíše než 
jako slovutný agent Jejího Veli-
čenstva nebo jako držitel Nobelovy 
ceny cítí jako po viróze, nakonec 
bude budit respekt. Atmosféra ho 
strhne a on se vydá do akce. Tasí 
všechny své zbraně a svým pro-
tivníkům jen tak nic nedaruje. Byť 
bude také v perfektně padnoucím 
obleku, na rozdíl od příběhů tajem-
ného muže se zálibou v Martini se 
nad jeho soupeři nezavře zem. Po 
líté bitvě si podají ruce a tohle přá-
telství, o kterém Summit také je, jim 
vydrží možná na celý život.

ANEŽKA MAJDÁKOVÁ
 

                         PRŮBĚH ROČNÍKU

I. WORKSHOP 
7. LISTOPADU

II. WORKSHOP
 5. PROSINCE

III. WORKSHOP 
9. LEDNA

IV. WORKSHOP
 13. ÚNORA

V. WORKSHOP
5. BŘEZNA

KONFERENCE 
1. – 4. DUBNA

TIRÁŽ

Zaostřeno na Summit
Erik Tabery

(šéfredaktor časopisu Respekt)

Bavit se s touto „budoucí elitou“, 
která kromě toho, že řeší vztahy, 
školu, oblečení, zábavu, což k 
věku patří, se zajímá i o to, co 

je kolem, mi dává velkou dávku 
optimismu.

Tomáš Halík
(teolog a filosof)

Aktivity na Pražském studentském 
summitu, kterými se mladí lidé 
učí kriticky myslet, diskutovat  

a vžít se do postojů druhých, jsou 
to nejdůležitější, co je možné dnes 

pro demokracii udělat.

Karel Schwarzenberg
(bývalý ministr zahraničních věcí 

České republiky)

Věřím, že pokud toto budou sou-
putníci mladé demokracie, obě 
strany budou v dobrých rukou,  

o to se nemusím obávat.

Eliška Hašková – Coolidge
(odbornice na etiketu, bývalá asis-

tentka pěti prezidentů USA)

Mladí lidé tvořící Pražský student-
ský summit jsou vzácným  

a nadějným motorem pohánějícím 
společnost k větší důvěře a dobru.

ŘEKLI O NÁS
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Pořadatel Summitu slaví plnoletost

Jak vlastně AMO vznikla?
Když se po skončení II. ročníku 
Pražského modelu Spojených ná-
rodů (PMUN, předchůdce dnešního 
Pražského studentského sumitu) 
ukázalo, že jde o životaschopný 
projekt, vyvstala nutnost jeho in-
stitucionálního zabezpečení. Asoci-
ace vznikla, abychom za sponzory 
nechodili jako jednotlivci, ale jako 
zástupci registrované organizace. 
Nejstaršímu „fundraiserovi“ bylo 
něco kolem 23 let, takže každá 
kapka důvěryhodnosti se při jednání 
se sponzory hodila.

Když jsi zmínil PMUN, ty jsi byl 
přímo u zrodu tohoto projektu. 
Jak počátek dnešního Summitu 
vypadal?
Především to byl hrozný chaos 
(smích). Z dnešního pohledu mě 
fascinuje, že jsme to dokázali. 
Každý dělal všechno, nebyly jasně 
rozdělené role, přesto to dokázal 
jeden člověk zkoordinovat a uří-
dit. Celý projekt totiž vznikl díky 
mladému Američanovi, který měl 
zkušenost z podobného modelu  
v Houstonu, a když sem v polovině 
90. let přijel, tak se rozhodl tu ta-
kový projekt také rozjet.

Čím si tě projekt získal?
Zajímal jsem se o mezinárodní po-
litiku, rodiče pracovali pro diplo-
matickou a konzulární službu. Díky 
tomu jsem měl možnost pozorovat 
konflikt v bývalé Jugoslávii hodně 
zblízka a vidět to obrovské množ-
ství chyb napáchaných při jeho ře-
šení. A bylo pro mě lákavé usilovat 
o větší akceschopnost OSN – pro 

začátek tím, že budu u projektu, 
který zvyšoval povědomí o této or-
ganizaci.

A co ti účast na projektu dala?
Sice jsem se nezapojil jako účast-
ník, vždy jen jako jeden z členů 
organizačního týmu nebo repre-
zentant pořádající organizace, kaž-
dopádně vděčím PMUN i AMO za 
obrovské množství manažerských a 
dalších zkušeností, kontaktů na zají-
mavé lidí a „měkkých dovedností“, 
které mi později usnadnily zahájení 
kariéry a pomohly jejímu rychlému 
vývoji. Zjednodušeně můžu říct, že 
to, co se mí spolužáci na Vysoké 
škole ekonomické učili, já jsem rov-
nou realizoval v praxi a po skončení 
školy jsem měl náskok.

Byly počátky AMO tedy už o něco 
méně chaotické?
Asociace navázala na období živel-
ného zakládání soukromých firem 
v garážích a obývacích pokojích 
novopečených podnikatelů, jen v 
našem případě to byly studentské 
pokoje tehdejších zakladatelů. Nu-
lovou infrastrukturu, cash flow na-
nejvýš na zahájení dalšího ročníku, 
minimální zkušenosti s vedením 
organizace a další nedostatky pře-
vážilo nadšení a neochota přiznat si, 
že něco nebude fungovat. A ono to 
většinou fungovalo.

Jak se AMO za dobu své existence 
vyvinula?
Na počátku byla organizace, která 
zajišťovala jediný projekt, Pražský 
model spojených národů. Ten za ty 
roky vyrostl a vyrostla i Asociace, 
která má kromě něj další dva pi-
líře. Jedním z nich je výzkum, naše 
think-tanková základna s řadou ex-
pertů, kteří dávají dohromady ma-
teriály, vystupují v médiích, účastní 
se grantových iniciativ v Česku i za-
hraničí. A třetím klíčovým pilířem 
jsou rozvojové projekty, především 
tam, kde dochází k nějaké transfor-
maci společnosti, tedy nyní zejména 
na Ukrajině a Blízkém východě.

Kdo tvoří AMO?
Její členové, spolupracovníci  
a účastníci jejích projektů, včetně 
Pražského studentského summitu. 
Kombinace expertů i nadšených 
studentů a jejich znalosti, doved-

nosti a motivace vytvářejí jedinečný 
motor pohánějící organizaci a posi-
lující její značku.

Jakým tématům nebo oblastem se 
AMO hlavně věnuje?
Asociace je v současnosti geogra-
ficky hodně evropsky orientovaná, 
nicméně máme experty, kteří po-
krývají i oblast Asie, Afriky nebo 
Latinské Ameriky. Naše zaměření 
ale není jen geografické, Asociace 
se věnuje i komplexním tématům, 
jako jsou mezinárodní terorismus, 
mezinárodní rozvojová pomoc, 
evropská politika nebo visegrád-
ská spolupráce. AMO se neuzavírá 
žádným tématům, pokud slouží  
k rozvoji vzdělanosti a porozumění 
mezi lidmi.

Jak je AMO financována a kým je 
kontrolována?
Z veřejných i soukromých zdrojů  
v ČR a zahraničí. Nesmírně si 
ceníme dlouhodobé partnerské 
spolupráce s našimi sponzory  
a institucemi. Zároveň se účastníme 
výběrových řízení vypisovaných 
evropskými, regionálními i českými 
institucemi. AMO je organizací ne-
závislou na politických stranách  
a finančních skupinách. Její fungo-
vání každoročně hodnotí členská 
schůze všech členů AMO a za její 
směřování odpovídá Správní rada.

Má AMO vytyčeny nějaké cíle?
Naše cíle se projektují do jednotli-
vých pilířů naší činnosti a zároveň 
jsou jimi utvářeny. Obecně se však 
dá říci, že je jimi dosažení tolerance 
ve společnosti, vzdělávání, stejně 
jako tvorba občanské společnosti 
tam, kde chybí. Jako svůj hlavní 

Asociace pro mezinárodní 
otázky je nevládní nezisková 
organizace založená v roce 1997 
za účelem výzkumu a vzdělá-
vání v oblasti mezinárodních 
vztahů. AMO poskytuje prostor 
pro vyjadřování a realizaci idejí, 
myšlenek a projektů sloužících 
k rozvoji vzdělanosti, porozu-
mění a tolerance mezi lidmi 
v České republice i v zahraničí. 
AMO je jedinečnou nezávislou 
platformou, která zprostředko-
vává dialog mezi zástupci široké 
veřejnosti, akademické sféry 
a studentů, občanského sektoru, 
politiky, médií a byznysu.

O POŘADATELI

Byť Pražský studentský summit organizuje skupina nadšených studentů, nechybí mu podpora renomované organizace, Aso-
ciace pro mezinárodní otázky (AMO). O provázanosti obou zmiňovaných a jejich vývoji jsme hovořili s předsedou správní 
rady AMO Jakubem Hejskem.

Jakub Hejsek je zakládajícím 
členem AMO a Pražského stu-
dentského summitu. Organizaci 
vedl v letech 1998-2001 a nyní 
působí v její Správní radě - jako 
člen v letech 2007-2010, znovu 
od 2013 a aktuálně je jejím před-
sedou. Je držitelem titulu Ph.D. v 
oboru mezinárodních vztahů Vy-
soké školy ekonomické v Praze 
a absolventem MBA programu 
Sheffield Hallam University. 
Pracoval na řadě  manažerských 
pozic v konzultačních společnos-
tech a v odvětví rychloobrátko-
vého spotřebního zboží v České 
republice a Švýcarsku.

úkol ovšem vnímáme být platfor-
mou či fórem pro diskuzi.

Máš pocit, že se AMO, potažmo 
jejímu projektu, Summitu, daří 
tyto cíle plnit?
Věřím, že je AMO soustavně a kaž-
dodenně naplňuje, dovnitř ke svým 
členům a spolupracovníkům i nave-
nek vůči účastníkům vzdělávacích 
programů, partnerům i veřejnosti. 
Účastníci Pražského studentského 
summitu jsou jedni z těch, kdo 
budou moci naplňování těchto cílů 
hodnotit bezprostředně, a těším se 
na jejich zpětnou vazbu.

ANEŽKA MAJDÁKOVÁ
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STŘEDOŠKOLSKÝ
64 delegací

jednání v češtině

Z čeho se Summit skládá

MODEL OSN

VYSOKOŠKOLSKÝ
28 účastníků

jednání v češtině

STŘEDOŠKOLSKÝ
28 účastníků

jednání v angličtině

VYSOKOŠKOLSKÝ
25 účastníků

jednání v angličtině
mezinárodní

Model OSN

M 
 
odel OSN se v rámci 

Pražského studentského summitu 
může pyšnit prakticky všemi ob-
vyklými superlativy. Je nejstarší, 
protože je se Summitem spjat od 
samotného začátku, a je největší – 
v letošním ročníku se do něj zapojí 
více než 200 středoškoláků z celé 
České republiky. Ti budou v tří- až 
pětičlenných delegacích zastupo-
vat 64 různorodých zemí meziná-
rodního společenství. Cílem každé 
delegace bude prosazovat politiku 
věrnou reálným zájmům a prioritám 
zastupovaného státu. Úkol to bude  
o to těžší, že členové delegace 
budou muset jednotně operovat  
v různě zaměřených orgánech. Šes-
tice orgánů Modelu OSN totiž po-
krývá celé spektrum témat, jimiž se 
OSN zabývá. Jejich složení letos 
doznalo jistých změn. Delegáti se 
sice budou muset dočasně rozloučit 
se Světovou obchodní organizací, 
mohou však uvítat naopak dva or-
gány nové. Zájemci o ekonomická 
témata tak mohou zavítat do Hos-
podářského a finančního výboru 
(ECOFIN), který nahradil Hospo-
dářskou a sociální radu. A delegáti, 
kteří si v loňských letech zami-
lovali Program OSN pro životní 
prostředí, se letos mohou těšit na 
Environmentální shromáždění OSN 
(UNEA). Ostatními, ovšem neméně 

zajímavými, orgány zůstávají Rada 
bezpečnosti (UNSC), Výbor pro od-
zbrojení a mezinárodní bezpečnost 
(DISEC), Rada pro lidská práva 
(HRC) a Organizace OSN pro vý-
chovu, vědu a kulturu (UNESCO). 
Tématická pestrost Modelu OSN 
umožňuje jeho účastníkům za-
měřit se preferovaným směrem  
a významně si rozšířit znalosti 
 o mezinárodní spolupráci v kon-
krétní oblasti, od mezinárodní bez-
pečnosti, přes ekonomii či vzdělání 
a kulturu, až po životní prostředí. 
Kvalitu a reálnost jednání podpo-
ruje také účast vysokoškoláků jako 
zástupců mezinárodních organizací 
a dalších zainteresovaných stran.

JAK SE PŘIHLÁSIT?
Sestavili jste, ať již ze spolužáků 
ze střední školy či přátel z celé 
republiky, delegaci? Po dlouhých 
debatách jste pečlivě vybrali jeden 
z nabízených států a přizpůsobili 
tomu počet členů delegace? Pokud 
ano, od účasti na Summitu Vás dělí 
jediné – přijímací řízení. Nestra-
chujte se, nic těžkého v tom nevězí. 
K úspěchu postačí odhodlání, dobrá 
práce a trocha píle. Stačí vlastně na-
psat dobrou esej, tedy 2700 až 3600 
znaků včetně mezer o zahraničně-
-politických prioritách Vámi vy-
braného státu. Úkolem přijímacího 
řízení formou eseje je ověřit Vaše 
schopnosti čerpat z důvěryhodných 

zdrojů a zpracovávat informace  
do ucelené a srozumitelné podoby. 
Esej by měla být dílem všech členů 
delegace a měla by objektivně, 
rozumně a přehledně prezentovat 
zájmy a priority Vámi vybraného 
státu. I dobrou esej však mohou po-
topit drobné formální nedostatky, 
proto věnujete pozornost pravo-
pisným, stylistickým a jiným chy-
bám. Přijímací řízení bude probíhat  
od 1. 9. do 30. 9. 2015 v elektro-
nické podobě na webových strán-
kách Pražského studentského 
summitu, tedy www.studentsum-
mit.cz; tam také naleznete další 
podrobné informace.

JAKUB KOPŘIVA

MODEL NATO

MODEL EU MODEL V4+
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KDO JSME
Nad tématy mezinárodní bezpeč-
nosti v podobě občanských válek, 
jaderných krizí či terorismu usedá 
v Radě bezpečnosti OSN (UNSC) 
pouze 15 států z celého světa. O po-
zornost a prostor v tak úzkém kruhu 
není nouze, ať už zastupujete jed-
noho ze stálých členů s právem veta, 
nebo nestálého člena zvoleného na 
dvouleté období.  V obou případech 
náleží velvyslancům velká moc roz-
hodnout důležitá hlasování i o těch 
nejsilnějších opatřeních, která může 
Rada bezpečnosti OSN pro zacho-
vání míru použít. 

TÉMATA JEDNÁNÍ
Program přípravných setkání je pes-
trý, stěžejní částí ale zůstává u de-
legátů tak oblíbené jednání. Letošní 
ročník bude startovat současnou 

situací v Jemenu, který je zmítán 
boji povstalců proti současnému 
prezidentovi.  Zaměříme se také na 
teoretičtější témata v čele s dlouho 
diskutovanou reformou Rady bez-

pečnosti OSN. Samotný kontext 
ožehavé problematiky i základní ar-
gumenty umožní podrobněji nahléd-
nout do fungování UNSC.  Třetím 
bodem agendy je situace v Libyi, 
kde po smrti plukovníka Kadáfího 
probíhá občanská válka a situace 
značně ovlivňuje i další země světa 
–  především pak země Evropy,  
a to zejména přílivem uprchlíků. Již 
tradičně bude závěr přípravné části 
okořeněn historickou krizí. Dele-
gáti si budou moci vyzkoušet řešení 
známé historické situace, která dnes 
už patří do učebnic.

MARKÉTA MELICHAROVÁ

Rada bezpečnosti – UNSC

Hospodářský a finanční výbor – ECOFIN
KDO JSME
Hospodářský a finanční výbor je 
druhým výborem Valného shro-
máždění OSN, který se po něko-
likaleté přestávce vrací zpět na 
Pražský studentský summit. Letos 
je jediným simulovaným orgánem  
s ekonomickým zaměřením, při-
čemž jeho primární náplní je pod-
pora hospodářského růstu. ECOFIN 
v rámci Summitu patří s 36 účast-
níky spíše k menším orgánům, 
předsednictvo bude mít tedy více 
prostoru pro individuální přístup 
ke každému účastníkovi. ECOFIN 
je vhodný jak pro zkušené delegáty, 
tak i pro nováčky, ale hlavně pro 
všechny, kteří by si rádi rozšířili či 
nově získali ekonomické znalosti.

TÉMATA JEDNÁNÍ
Na delegáty ECOFIN čeká nejen 
spousta aktivit rozvíjejících jejich 
dovednosti, ale především jednání 
nad ekonomickými tématy s nároč-
ným úkolem nalézt společná řešení. 

Delegáti budou řešit celosvětový 
přístup k finančním službám, jako je 
poskytování bankovního účtu, při-
čemž se dotknou nejen ekonomické, 
ale i sociální a genderové stránky 
problému. Poznají, že co je pro ně-

které samozřejmostí, jiným se může 
zdát nemyslitelné. Dále se budou 
zabývat mezinárodní finanční kri-
minalitou, kdy budou čelit výzvám, 
jako jsou daňové úniky či praní 
špinavých peněz. Pro ty, které za-
jímá, jak je možné, že jejich počítač 
má know-how z USA, součástky  
z Tchaj-wanu a je montován v Číně, 
je připraveno téma globálních hod-
notových řetězců. Na posledním 
přípravném setkání se naši účast-
níci mohou těšit na jednání ohledně 
hyperinflace v Zimbabwe, které je 
naposledy prověří před samotnou, 
tak očekávanou, konferencí.

BARBORA OHNOUTKOVÁ

KDO JSME
Výbor pro odzbrojení a meziná-
rodní bezpečnost je nejvýrazněj-
ším pracovním orgánem Valného 
shromáždění OSN a je také někdy 
označován jako jeho první výbor. 
Projednává obecné zásady spolu-
práce při udržování mezinárodního 
míru a bezpečnosti, otázky odzbro-
jení a úpravy zbrojení. Na základě 
jeho práce pak Valné shromáždění 
OSN přijímá své dokumenty. Stejně 
jako v reálné Organizaci spojených 
národů i ve strukturách Modelu 
OSN zaujímá tento orgán významné 
místo. Pouze Rada bezpečnosti byla 
zastoupena ve více ročnících než 

právě DISEC. Od Rady bezpečnosti 
se DISEC odlišuje zejména tím, že 
se zabývá obecnějšími a dlouho-
dobějšími problémy a nedisponuje 
pravomocí přijímat vynutitelná 

opatření – o to významnější roli 
však sehrává při sjednávání souvi-
sejících mezinárodních smluv.

TÉMATA JEDNÁNÍ
V letošním ročníku se bude agenda 
DISEC týkat jak dlouhodobě dis-
kutovaných témat, tak moderních 
bezpečnostních hrozeb. Delegáti 
se seznámí s problematikou šíření 
zbraní hromadného ničení do rukou 
nestátních aktérů a budou jednat  
o zřizování bezjaderných zón. Vel-
kým tématem bude i bezpečnost 
kyberprostoru a v neposlední řadě 
také téma bezpečnosti v jihový-
chodní Evropě. Konkrétní podoba 
eventuální mezinárodní smlouvy 
pak může být projednána v rámci 
Konference o odzbrojení.

JÁCHYM VINTR

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost – DISEC
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Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO
KDO JSME
Jsme ti, jimž světová kultura, vzdě-
lání a věda nejsou lhostejné! Jsme 
orgánem, který je flexibilní stejně 
jako mezinárodní situace sama. 
Letošní simulovaná Generální kon-
ference pravidelně konaná v Praze, 
namísto pařížského sídla UNESCO, 
bude jednat o rizicích rozmáhajících 
se ve světě. Krom samotného hle-
dání řešení těchto problémů budou 
muset delegáti vstřebat mnohé in-
formace z mezinárodního prostředí, 
a stát se tak dokonalými reprezen-
tanty svých států. 

TÉMATA JEDNÁNÍ
Notoricky známou a neodmysli-
telnou aktivitou UNESCO je péče 
o památky. Delegáti mohou oče-
kávat každoroční klání o zápis na 

Seznam světového dědictví, neb 
spousta památek kulturního a pří-
rodního dědictví čeká na své místo 
na něm. Opakování je sice matka 
moudrosti, ale delegáti se budou 

muset vyrovnat s novými přístupy, 
recyklace předchozích ročníků se 
nekoná. Agenda se bude v reakci na 
světové dění týkat integrace uprch-
líků do vzdělávacích systémů hos-
titelských zemí. Osudy tisíců jsou 
tedy v rukou jednajících tohoto 
orgánu. V nebezpečí jsou rovněž 
majestátní památky nacházející 
se v zónách válečných konfliktů.  
Která památka se stane unikátem, 
budeme moci obdivovat pozůstatky 
starodávných civilizací na Blízkém 
východě,  budou moci uprchlíci stu-
dovat, jak mezinárodní právo káže? 
To jsou otázky pro letošek.

KATEŘINA KRESTOVÁ

Environmentální shromáždění – UNEA

KDO JSME
Environmentální shromáždění 
(UNEA) je vrcholným orgánem 
Organizace spojených národů  
v otázkách životního prostředí. 
Účastí máte možnost přiblížit se 
místům, kde vznikají důležité kli-
matické dohody, úmluvy o ochraně 
druhů nebo smlouvy omezující zne-
čišťování planety. Členem shromáž-
dění je každý stát OSN a jednání se 
účastní i mnoho zástupců komerční 
či neziskové sféry. I proto je UNEA 
na Summitu největším orgánem. 
Máte zde možnost zkusit si jednání 
před velkým plénem. Ta by však 
nemohla být úspěšná bez aktivních 
regionálních a kuloárních diskuzí. 
A protože UNEA respektuje de-
mokratické principy, nemusíte se 

bát zastupovat malý stát. Každý má 
přesně takovou sílu, jakou si dokáže 
prosadit. Přijímáte tuto výzvu?

TÉMATA JEDNÁNÍ
Na programu ročníku jsou tři té-

mata. Prvním je nakládání s odpady 
– se stále se zvyšujícím množstvím 
odpadu vzniká potřeba účinně řešit 
jejich likvidaci nebo zamezovat je-
jich vzniku. A právě nalézt nejlepší 
řešení bude úkolem pro delegáty 

států zastoupených v UNEA. Ne-
méně významnou otázkou je zne-
čištění ovzduší. Ve hře je možnost 
vypracovat systém kvót podobný 
Kjótskému protokolu. Stane se tak, 
nebo převládne jiný názor? To od-
halí až závěrečná konferenční jed-
nání. Třetím tématem, kterým se 
budou delegáti v průběhu roku za-
bývat, je management vodních eko-
systémů. S rostoucí populací totiž 
rostou i nároky kladené na mořské 
oblasti, a reálně tak hrozí jejich ko-
laps. Je potřeba moře chránit, nebo 
jsou současné potřeby přednější? I 
to bude otázka, se kterou se letos 
potkáte.

MICHAELA KOŠČOVÁ

Rada pro lidská práva – HRC
KDO JSME
Jsme Rada pro lidská práva, orgán 
OSN, který bude součástí Praž-
ského studentského summitu již 
osmým rokem. Jsme místem, kde 
se delegáti mohou blíže seznámit 
s oblastí lidských práv, a to v ko-
lektivu účastníků, který se řadí 
na Summitu mezi ty větší. Avšak 
individuální přístup ke každému 
delegátovi je předsednictvem za-
ručen, mimo jiné díky aktivitám  
v regionech, tedy menších pracov-
ních skupinách rozdělených dle 
polohy daných států, kde se může 
nováček osmělit a získat potřebné 
zkušenosti. Oblast lidských práv 
poskytuje opravdu široké spektrum 

témat, která mohou být výzvou i pro 
již zkušené delegáty. Rada je pak  
v rámci Summitu zcela specifická 
simulováním Univerzální perio-
dické revize (UPR). V jejím rámci 
bude vybraný členský stát OSN 

vystaven zkoumání dodržování lid-
ských práv ze strany delegátů.

TÉMATA JEDNÁNÍ
Pro XXI. ročník jsou přichystána 
tři zajímavá témata jednání. Nej-

dříve se zaměříme na problematiku 
svobody náboženského vyznání, 
jež je stále mnoha osobám upírána. 
Poté se dostaneme k tematice vol-
ného šíření informací na internetu 
a posledním bodem jednání bude 
lidsko-právní situace uprchlíků.  
K již zmíněné Univerzální perio-
dické revizi a jejím tajům se pro-
pracujeme ke konci přípravných 
setkání a na závěrečné konferenci, 
kdy bude delegace revidovaného 
státu vystavena palbě dotazů dele-
gátů ostatních států, kteří poté vy-
tvoří závěrečný dokument.

MATĚJ KŘEPINSKÝ
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H 
 
igh school years might be 

confusing times when one strives 
for individuality, trying to find so-
mething that would set him or her 
apart from the others. You might 
often read about other people’s 
success, but there is always this 
unique twist to the story that cannot 
be reproduced. If there is a tangible 
step you can take to move forward 
in life, it is definitely applying for 
a place in the Model NATO. It is 
an educational program completely 
run in English that is designed for 
high school students who are eager 
to learn and work on their lan-
guage skills. Although that might 
scare you off a bit, you shouldn’t 
be worried at all - we are not na-
tive speakers over here either. The 
focus is particularly set on current 
security issues and challenges that 
are to be tackled by the Alliance. 
This is achieved primarily through 
the simulation of the North Atlantic 
Council’s negotiations - NATO’s 
decision-making body. That might 

Model NATO

Model EU

V   posledních měsících je 
starý kontinent vystaven přílivu 
uprchlíků z oblasti Blízkého vý-
chodu a severní Afriky, na chod-
bách bruselského administrativního 
komplexu se šeptem hovoří o mož-
ném odchodu některých členů Unie 
a čela řady evropských ministrů fi-
nancí brázdí vrásky tolik podobné 
nezdravým ekonomickým grafům. 
Je zřejmé, že Evropská unie již za-
žila klidnější období. Pokud sníte  
o možnosti nahlédnout pod pokličky 
evropské kuchyně či se dokonce na 
okamžik stát jedním z šéfkuchařů, 
kteří rozhodují o osudech více než 
500 milionů obyvatel Unie, tak 
jásejte, neboť vaše sny se mohou 
snadno splnit. Model EU totiž ote-
vírá své brány!  A jaký vůbec tento 
druhý nejmladší člen rodiny Sum-
mitu je? Předně velice specifický, 
protože je určen výhradně vyso-
koškolským studentům. Těch je 
28, stejně jako členských států EU.  
Na základě simulace jednání Rady 
EU se Model snaží poskytnout svým 
účastníkům zajímavou a interak-

not ring any bells with you, but 
read on.  The topics might seem too 
complicated to you at first, but that 
is common - actually, it would be 
weird if it was the other way around.

TOPICS OF NEGOTIATION
The range of topics is pretty wide - 
firstly, you will learn about NATO 
as an organization - what is it? How 
does it work? And where does it 
get money? After few months, an-
swering these questions will be as 
easy as if you were asked to say 
what you had for lunch that day.
    Well, that might not be the best 
example, since we all always forget, 
right? 
Then, we will turn our focus on 
more pressing matter such as the 
complicated relations between the 
Alliance and Russian federation, 
which have been defining NATO’s 
existence throughout its history. 
    Hybrid war. If you were any-
where near TV or any sort of media 
lately, you surely have heard this 
term. But what is it really? Answers 
are coming, people! 

    Last but not least, NATO’s “la-
test invention” - RAP. No, we are 
not talking here about wearing hoo-
dies and bouncing into rhythm, but 
Readiness Action Plan. The security 
threat rising from the East and the 
South is something that should be 
answered in an instant, if needed - 
but how?

HOW TO APPLY
The application process is pretty 
straightforward. You are required 

to write an essay on a certain topic, 
whereas its aim shall be on factual 
accuracy, self-determined opinion 
as well as creativity. 28 best will 
be chosen afterwards and invited 
to participate in the Model NATO. 
More detailed information about 
both the criteria as well as the par-
ticular topics may be found at our 
webpage.

JAN KOTARA

tivní formou znalosti a dovednosti,  
jež klasický vzdělávací systém opo-
míjí. Pro správné zapojení každého 
delegáta je sice důležitá především 
jeho individuální příprava a práce, 
ale přeměny ve vlka samotáře se 
není třeba bát. Klíčovým slovem 
v Evropské unii je „spolupráce“  
a bez ní se neobejdou ani zástupci 
naší modelové osmadvacítky, ať už 
to bude během jednání, či při aktivi-
tách v regionálních skupinách.

TÉMATA JEDNÁNÍ
Dalším specifickým rysem Modelu 
EU jsou projednávaná témata. Na 
rozdíl od ostatních modelů totiž 
body agendy nejsou známy před 
začátkem ročníku, ale až na konci 
ledna. Důvodem tohoto opatření je 
snaha o co možná největší auten-
tičnost. Jinými slovy – modelová 
agenda se do značné míry podobá 
problémům, které právě rezonují 
institucemi reálné EU. Minulé 
ročníky přinesly například jednání  
o jaderné směrnici, migrační po-
litice či ochraně osobních údajů. 
Pestrost témat umožňuje delegá-
tům vstoupit do jednání první den  

v roli ministra zahraničí a druhý den 
obout lakýrky ministra financí. Roz-
hodně tedy je na co se těšit!

JAK SE PŘIHLÁSIT? 
V jednacím sále Modelu EU je 
přesně 28 židlí, které čekají na 
stejný počet vysokoškolských stu-
dentů. Zájem o tyto židle je však 
velký, a proto se každý uchazeč 
musí prodrat trnitými keři přijíma-
cího řízení. Kromě vyplnění ob-
vyklého přihlašovacího formuláře 

je též třeba napsat esej na zadané 
téma, která je esenciální složkou ří-
zení, čemuž odpovídá i její bodové 
ohodnocení. Téma eseje vychází  
z aktuální evropské problematiky  
a je zadáno v obecné rovině, aby se 
v něm, pokud možno, každý mohl 
nalézt. Doplňkem přijímacího ří-
zení je potom sepsání krátkého 
úvahového textu rovněž na zadané 
téma. Tak vzhůru do práce!

JAKUB MAZANEC
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Model V4+

Jak na psaní přijímací eseje
I letos se Pražský studentský summit uchýlil k výběru svých účastníků prostřednictvím přijímacích esejí. Neuškodí tak připo-
menout několik užitečných tipů, jak kvalitní a úspěšnou esej napsat.

K 
 
dyž v životě opravíte něko-

lik stovek esejí, snadno vás napadají 
povětšinou nevyžádané, leč velmi 
dobře míněné rady, jak dosáhnout 
kýženého přijetí na Summit, a ba 
co víc, za stát, který jste si v přijí-
macím řízení vybrali. 
Hned první překážku představuje 
zadání. Správné pochopení tématu 
a formy, vyjasnění si, co je po vás 
požadováno a o čem máte vlastně 
psát, to jsou nezbytné nutnosti. 
Pokud něco zůstává nejasné, ze-
ptejte se nás, ušetříte si spousty do-
hadů a stresu.
Pak následuje období sběru, třídění 
a hodnocení informací. Na zdro-
jích nešetřete. Čím více oficiálních 
prohlášení, respektovaných analýz  
a článků načtete, tím lépe vyberete 
skutečně relevantní informace. Do 
textu eseje nevkládejte úplně vše, 

co jste zjistili, celá moře zkratek  
a politik. Vytvořte si osnovu, podle 
které do práce zařadíte jen skutečně 
podstatná fakta a údaje, které jsou 
nějak provázané a jako celek přímo 
odpovídají na zadání. Třeba určitou 
jednotící myšlenkou, která pro-
stupuje celou prací. Esej má navíc 
omezený rozsah, a proto zvoleným 
informacím věnujte dostatečný 
prostor, abyste je vysvětlili – čleňte 
tedy text do logicky ucelených od-
stavců. 
Při samotném psaní textu mějte na 

paměti, že přehnaný důraz na formu 
je spíše na škodu. Kolik prázdných 
frází, patetických zvolání a sloho-
vých kudrlinek už zabralo místo 
věcnému a faktickému obsahu! 
Pište srozumitelně a střízlivě, ale 
nestraňte se bohaté slovní zásoby. 
Cizí slova užívejte s mírou, a pouze 
tehdy, jste-li si naprosto jistí jejich 
významem. 
Bezchybná esej je samozřejmostí. 
Pokud víte, že jste na štíru s i/y  
a čárkami ve větách, nechte si text 
překontrolovat. Ostatně, nechat ně-

komu jinému práci k přečtení není 
obecně vůbec špatný nápad – může 
najít nesrovnalosti a nedostatky, 
které coby autoři už nejste s to roz-
poznat.
A nakonec dejte práci na pár dní 
uležet. Časový odstup vám umožní 
pohlížet na esej zase jinýma očima, 
upravit, co se náhle zdá zavádějí-
cím, doplnit, co jste třeba opomněli 
vysvětlit. Psát esej na jeden zátah 
v poslední den přihlašování za tu 
nervozitu či rovnou paniku, vážně 
nestojí. Je-li text hotov, už jen 
zbývá vyplnit přihlašovací formulář  
a kliknout na tlačítko odeslat.
Za tým hodnotitelů všem uchaze-
čům přeji hodně zdrojů, elán, jasnou 
mysl a tvůrčí invenci!

MARTIN MEZENSKÝ

T 
 
he Visegrad Group was for-

med in 1991 but refers to even more 
historical event: a meeting between 
kings of Bohemia, Poland and Hun-
gary at Visegrad Castle in 1335. 
Main purpose of this platform were 
to bring Central European coun-
tries, freshly deprived of their com-
munist regimes, „back to Europe“ 
and help them to search for points of 
common interest. It now consists of 
Poland, Hungary, Slovakia and the 
Czech Republic which are intensi-
vely working at all levels - from 
expert groups to high-level political 

gatherings - and its potential is now 
on rise. Frequently, V4 invites other 
countries for their meetings and this 
is how V4+ has been established. At 
the Prague Student Summit (PSS), 
Model V4+ meets in V4+Germany 
format represented by the university 
students from the countries invol-
ved and thus making it the only in-
ternational model at the PSS. In the 
second year of Model‘s existence it 
is still the only model of its kind. 
Five students from each country are 
going to passionately discuss and 
argue in English language about 
actual topics that are affecting V4+ 
member countries and will strive for 

a constructive joint statements and 
final communiqué.

TOPICS OF NEGOTIATIONS
Topics of discussion are based on 
official program of present Czech 
presidency of Visegrad Group. An 
issue of Energy Union and energy 
security belongs to Europe-wide 
priorities especially due to heavy 
reliance on Russia and ongoing 
conflict in Ukraine. Military and 
defense is a strong long- term pil-
lar of V4 cooperation from its very 
beginning. For instance, Joint V4 
EU Battlegroup can serve as a great 
example. Last but not least, a digital 

agenda is another wide field with a 
great potential for closer coopera-
tion of V4+ countries. It has been 
promoted to V4 priorities recently 
but with rapidly growing impor-
tance. Looking for new initiatives 
in this field or deepening the ones 
which are in place now is just a 
small piece of a great puzzle that is 
currently being completed.

HOW TO APPLY
Model V4+ has no workshops du-
ring the year, nevertheless no need 
for sorrow. Model V4+ has a week-
-long activity-packed program just 
prior to the final conference. Call 
for applications will be opened in 
the first half of January and will 
last until mid-January. Applicants 
are expected to submit a motivation 
letter and an essay on given topic. 
Formal requirements, stylistics and 
grammar correctness, self-determi-
ned opinion, elaboration of sources 
or own creativity will be taken into 
consideration. Details of application 
process will be further specified at 
V4+ website (www.visegradmodel.
eu).

ADAM HYKL
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MATOUŠ HRUŠKA

1. Esej nepište na poslední 
chvíli. S časovým odstu-
pem můžete text vypilo-
vat.

2. Používejte důvěryhodné 
zdroje. Bedekry ani česká 
Wikipedie to opravdu 
nejsou.

3. Stále se držte zadání. 
Přírodní krásy ani vnit-
ropolitické pře nebývají 
relevantní.

4. Promyslete si strukturu 
práce. Nesrozumitelné 
a nesourodé věty textu 
škodí.

5. Nekopírujte cizí práce. 
Vůči plagiátům zastáváme 
nulovou toleranci.

6. Nesnažte se o slohovou 
exhibici. Věcný a smys-
luplný obsah má vždy 
přednost.

7. Rozvažte užívání cizích 
slov. Trefit význam a 
vhodný kontext není jen 
tak.

8. Nepřehánějte to se 
zkratkami. OSN nevadí, 
ekon. sit. st. Stř. a Již. Am. 
už ano.

9. Dávejte si pozor na 
hrubky. Čeština umí být 
dost záludná.

10. Dejte esej k přečtení 
někomu jinému. Může na-
jít nedostatky, které sami 
nevidíte.

DESET DOBŘE  
MÍNĚNÝCH RAD

K ESEJÍM

TEREZA RASOCHOVÁ

T 
 
ereza zažívala úspěchy už 

jako delegátka, kdy vyhrávala ceny 
pro skokany roku a nejlepší řečníky. 
Ještě za delegátských let absolvo-
vala Harvard University Summer 
School a pravidelně porážela protiv-
níky v celostátních kolech anglické 
olympiády. Na Summit si našla 
čas i během studia pražských práv,  
z nichž se přesunula ke studiu eko-

nomie na prestižní King´s College 
London. Příští semestr se členka 
univerzitního debatního týmu a dr-
žitelka výběrového stipendia chystá 
na studijní pobyt v Hong Kongu.

P 
 
o osmi letech na Summitu 

(jako delegát UK a Malajsie a po 
4 letech v sekretariátu) se Ma-
touš rozhodl, že svět vyjednávání  
a politických her se mu zamlouvá. 
Kromě mezinárodní politiky se  
zaměřil také na PR a dnes pracuje 
jako poradce pro ministry ČSSD  
v oblasti komunikace, sociálních 
sítí a politického marketingu. Je čle-
nem spolku Idealisté.cz a zastupo-
val České mladé sociální demokraty 
na Evropské úrovni v rámci Young 
European Socialists.

BÝVALÍ ÚČASTNÍCI PSS

OSN – 30. září

NATO – 11. října

EU – 11. října

V4+ – leden 2016

DEADLINE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Nedozvěděli jste se v summitích 
novinách všechny potřebné in-
formace? Pro lepší představu o 
tom, co všechno obnáší Pražský 
studentský summit, navštivte 
další informační kanály: 

WEBOVÉ STRÁNKY
www.studentsummit.cz 

registrace.studentsummit.cz

INFORMAČNÍ OKÉNKO

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Najdete nás na Facebooku, 

Twitteru, Instagramu,  
YouTube a Flickru

BURZA DELEGÁTŮ 
Diskuse na webových strán-
kách, která po celý ročník 

slouží jak neúplným delegacím 
k doplnění členů, tak jednot-
livcům, kteří místo v delegaci 

naopak hledají

PETRA PEJCHOVÁ

P 
 
etra byla dva roky delegát-

kou Modelu EU a následně dva 
roky v přípravném týmu i na po-
zici koordinátorky tohoto Modelu. 
Po ukončení studií na Právnické 
fakultě UK a evropských studií na 
Fakultě sociálních věd UK nahlédla 
do vysoké politiky v průběhu stáže 
v německém Spolkovém sněmu. 
Znalost legislativních procesů EU 
mimo jiné z Modelu EU, právní  
a jazykové dovednosti ji přivedly  
k práci v mezinárodním odboru Mi-
nisterstva spravedlnosti ČR, kde se 
účastní vyjednávání v pracovních 
skupinách Rady EU.

MICHAEL ROZSYPAL

M 
 
ichaela můžete slyšet na 

vlnách Českého rozhlasu Plus, kde 
moderuje převážně publicistické 
pořady. Do Českého rozhlasu na-
stoupil v roce 2012, předtím krátce 
působil na stáži v České televizi. 
Pět let spolupracoval s Asociací pro 
mezinárodní otázky, dva roky zde 
vedl jako hlavní koordinátor Praž-
ský studentský summit. Vystudoval 
politologii na Fakultě sociálních 
věd UK a semestr absolvoval také 
na Université Libre de Bruxelles  
v Belgii.

archiv T.R.

archiv M.R.archiv P.P.archiv M.H.
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Doma i na cestách:  
správná banka je nejlepším společníkem INZERCE

Ž  
 
ivot na vysoké už dávno není 

jen nekonečným seriálem sportu, 
večírků a zábavy. Sem tam do něj 
vstoupí také nějaké povinnosti: 
učení se na zkoušky, stáž nebo mož-
nost studovat a cestovat v zahraničí. 
Konto G2.2 je navrženo tak, abyste 
mohli žít život při studiu na plný 
plyn. Využijte všechny jeho mož-
nosti a nenechte si ujít žádnou příle-
žitost, kterou před vás život postaví.
Zajímá vás mezinárodní obchod. 
Sledujete mezinárodní dění, stu-
dujete jazyky, jste perfektně  
v obraze. A jednoho dne přijde pří-
ležitost, kterou musíte využít. Odjet 
ale musíte okamžitě. Mission Im-
possible? S Kontem G2.2 určitě ne.

Praha, 08:00 SEČ
Plán dne je jasný: vyrazit na praž-
ské letiště, odletět do Londýna  
a setkat se s Johnem, manažerem 
tréninkových programů významné 
mezinárodní obchodní společnosti. 
Pokud vše dobře dopadne, můžete 
rovnou zůstat na třítýdenní stáž s 
placeným pobytem. Tak k tomu 
budete potřebovat parťáka…Konto 
G2.2 je pro toto dobrodružství ide-
álním partnerem. Zřídili jste si ho 
asi před měsícem a kupodivu to 

bylo docela rychlé a pohodlné: vy-
plnili jste on-line žádost, banka vše 
připravila a vy už jste se jenom sta-
vili na pobočce podepsat smlouvu.  
A ještě vás banka příjemně překva-
pila odměnou 200 Kč za to, že jste 
u sebe měli svůj platný ISIC prů-
kaz. To bylo vlastně naposled, co 
jste museli do kamenné pobočky, 
teď už vše řešíte on-line. Dokonce 
i kartu vám poslali až domů. Hned 
jste ji vyzkoušeli a po její aktivaci 
pomocí hesla, které vám banka po-
slala do SMS, jste si koupili letenku 
do Londýna on-line. Platba na inter-
netu byla naprosto bezpečná, vaše 
banka totiž používá zabezpečení 3D 
Secure.
Nyní přišel čas využít vaše konto 
G2.2 naplno!

Praha, 10:30 SEČ
Konečně jste na letišti, je čas na 

malé občerstvení. Pokaždé, když 
vytáhnete svou platební kartu  
z peněženky, máte pocit výjimeč-
nosti. Za kartu s vlastním designem 
se rozhodně nemusíte stydět.
Máte hodinu do odletu. Čas vyřídit 
e-maily a zaplatit dva účty, které 
nosíte týden v tašce. S aplikací 
Mobilní banka 2 zaplatíte rychle 
kolejné a účet za telefon zaplatíte 
pomocí QR kódu, který najdete na 
faktuře. Stačí načíst kód telefonem, 
aplikace vyplní sama příkaz a vy jen 
transakci potvrdíte. Hotovo, rychle 
ke Gate A3 a hurá do letadla.

Londýn – letiště Heathrow, 13:05 
GMT
Posunout hodinky o hodinu zpět 
a vykročit pravou. Konto G2.2 je 
správný partner nejen v České re-
publice, ale také v zahraničí. S em-

bosovanou G2 kartou proto máte i 
v zahraničí možnost jednou mě-
síčně vybrat hotovost z bankomatu 
zdarma. Problém doma zapomenu-
tých liber tak vyřešíte raz dva, dnes 
máte šťastný den.
Zejména v zahraničí oceníte, že je 
karta embosovaná. Není výjimkou, 
že v menších obchodech zde elek-
tronické karty nepřijímají.

Londýn – letiště Heathrow, 14:20 
GMT
Do schůzky s Johnem zbývá 10 
minut. Jste trochu nervózní, pro roz-
ptýlení myšlenek surfujete na svém 

telefonu a vybíráte nový počítač. 
Kompromisy v kvalitě i designu dě-
láte neradi. Chce to nový MacBook. 
Ideální je opět nabídka od G2: se 
speciálním úvěrem na produkty 
značky Apple může být váš už za 
12 Kč denně. Je rozhodnuto, Mac-
Book je ideální volbou pro studium 
i cestování. Právě včas, do letištního 
bistra přichází John.

Londýn – letiště Heathrow, 16:00 
GMT
Bingo! Vaše úsilí se vyplatilo 
 a zůstáváte v Londýně. Tři týdny 
ve vysněné firmě otevřou cestu  
k zahraničnímu stipendiu a jednou 
možná i full-time práci.
Na příští tři týdny jste dokonale 
připraveni. S embosovanou kartou 
máte i v zahraničí cestovní pojiš-
tění do 1 mil. korun až na 90 dní  
a díky pojištění Merlin máte navíc 
pojištěnou i samotnou platební 
kartu, mobil, doklady, klíče, pe-
něženku a hotovost v ní vybranou 
vaší kartou. A když si nebudete  
s čímkoli vědět rady, stačí zavo-
lat osobnímu bankéři v Komerční 
bance nebo jeho asistentovi na ex-
presní lince.

Londýn – letiště Heathrow, 16:30 
GMT
S vizitkou hotelu v ruce nasedáte do 
autobusu a víte, že dnešním dnem 
začíná nová etapa vašeho života. S 
kontem G2.2 se nemusíte bát žádné 
výzvy, která přijde!

Buďte připraveni na vše, co váš 
může potkat v ČR i v zahraničí. 
Požádejte o konto G2.2 on-line na 
www.kb-online.cz. Vyplňte formu-
lář, Komerční banka vše připraví 
a vy už se jen stavíte v pobočce 
pro svou novou platební kartu.

KOMERČNÍ BANKA
(REDAKČNĚ UPRAVENO)
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