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Ukrajinský nebo ruský Krym?

Summit je životní styl

Barbora Obračajová
šéfredaktorka Chronicle

Milé čtenářky, milí čtenáři,

má rodina mi již léta unisono vtlouká 
do hlavy jednoduchou poučku: těžko na 
cvičišti, lehko na bojišti. Dovolte mi tedy 
úvodem tuto zásadu znovu akcentovat. 
Dnes máme v duchu zimních olympij-
ských her „ještě jeden“ workshop – neboť 
lyžaři slovo „poslední“ zásadně neříkají 
– a vám se otevírá ještě jedna příležitost 
zlepšit se, zjistit něco nového a vytříbit 
své diplomatické a přesvědčovací schop-
nosti, než bude přípravná část letošního 
ročníku definitivně za námi.

Zapomeňte proto, alespoň na chvíli, na 
veřejnou diplomacii, nestátní aktéry či na 
korupci, kterými jsme se zabývali v uply-
nulých měsících. Dnes se zaměřte na 
sebe, abyste ten propracovaný obsah, in-
formace, které jste si již nastudovali nebo 
ještě v nadcházejících dnech nastudujete, 
dokonale podali. Aby se i nejzatvrzelejší 
odpůrci myšlenky mohli nechat pře-
svědčit argumentem, podpořeným silou 
osobnosti, rétorikou a precizní formulací. 
Znovu si zopakujte, jak správně oslo-
vit sekretariát, delegáty, dámy i pány na 
začátku svého projevu. A nezapomeňte 
na jednací řád, protože znát pravidla hry 
vám zachrání život – nebo projednávaný 
dokument. V neposlední řadě mějte přes 
to všechno vždy na paměti, že pokud na 
sobě zapracujete, po konferenci nově na-
byté znalosti a dovednosti nezmizí. Na-
opak – budou vám pomáhat v nalézání 
konce duhy třeba i za mnoho let.

Proto přeji ještě dost síly a nadšení pro 
dnešní workshop a píseň Eye of the Tiger 
pro noční domácí přípravy konferenčních 
stanovisek. A pamatujte, že až se uvidíme 
příště, všichni budeme těmi krásně oble-
čenými lidmi ráno v metru, na cestě do 
Hotelu Ambassador či do Kongresového 
centra Praha.

Přeji příjemné čtení,

Pozornost všech se v tuto chvíli upíná k situaci na Ukrajině. Jaké 
jsou ruské úmyslu na Krymu? Může se ještě Janukovyč udržet u moci 
a co všechno změnil Majdan? Nejen na to nám odpovídal analytik 
Asociace pro mezinárodní otázky Michal Lebduška. 

Krize na Ukrajině trvá déle než tři 
měsíce, ale v posledních dnech se 
ohnisko dění přesunulo z Kyjeva 

na Krym, kam Rusko poslalo své vojáky. 
Proč je Krym pro Rusko tak významným 
územím? 

Krym je dnes významný spíše ze symbo-
lického hle diska jakožto území většinově 
obývané Rusy. Kromě toho hraje Krym dů-
ležitou roli v ruské kultuře. Hospodářský vý-
znam současného Krymu je nicméně velmi 
» pokračování na str. 4

Jistě jste tu historku již nespočetněkrát slyšeli. Psal se rok 1995, 
Česká republika poprvé zasedá jako nestálý člen Rady Bezpečnosti 
a patnáct zanícených studentů Vysoké školy ekonomické v Praze  
poprvé simuluje diplomatické jednání. Dnes je to již 19 let, tehdejší 
hra na diplomaty se rozrostla ve významný projekt, obohacen  
o bohatou přípravnou část, doprovodné akce a simulace samotná na 
sebe vzala vznešenější úkol – stala se cestou ke vzdělání.

Po dobu přípravné části projektu jste se 
účastnili vyjednávacích aktivit, řeč-
nických soutěží, aktivit na rozvoj kri-

tického myšlení. Učili jste se citovat, psát 

odborně, četli jste a trénovali vyhledávání 
informací. Skládali jste argumenty, struktu-
rovali projevy, válčili s nervozitou a trémou. 
» pokračování na str. 5
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Stanislav Jandáček
Model EU

1. Tyto neobyčejně odvážné ženy jsou dlou-
hodobě vystavovány hroznému násilí. Nikdo 
z nás si jejich zkušenosti nedovede představit. 
Je škoda, že se skupina musela rozdělit kvůli 
jiným cílům, každopádně do budoucna věřím, 
že jim odvaha a energie vydrží a doufejme ve 
zdárný konec v boji proti Putinově režimu.

2. Hnutí Žít Brno nevzniklo jako politický sub-
jekt, nicméně líbí se mi jeho iniciativa a chuť 
něco změnit. Kontroverzní názory a happe-
ningy, které zesměšňují magistrát, se mi už ale 
moc nezamlouvají. Rozhodnutí jít do voleb by 
jim nemělo ublížit, naopak. Možná se změní 
i projev celé iniciativy. 

Jakub Štěkl 
Model OSN

1. Pussy Riot už svojí roli splnily. Způsobily 
poprask, zaměřily pozornost ostatních zemí 
do Ruska a získaly si i mezinárodní podporu. 
Nicméně víc už bych nečekal. Nejspíše na sebe 
budou stále upozorňovat, ale podobného vy-
stoupení jako v katedrále Krista Spasitele se 
nedočkáme. A Bohorodička Putina nevyžene. 

2. To, že Žít Brno se chystá kandidovat, je 
pouze logické vyústění situace, která okolo 
tohoto hnutí v poslední době nastala. Jejich 
snahu, stejně jako snahu dalších aktivistů, 
podporuji, nicméně se obávám o výsledek. 
Nemyslím si, že hnutí zcela zvládne přechod 
z recese do „vyšší“ politiky, aniž by se zby-
tečně zdiskreditovalo. 

Michaela Kurková
Model OSN

1. Prvotní aktivita členek se zaměřovala na boj 
za ochranu lidských práv, avšak události po-
sledních týdnů svědčí spíš o návratu k jejich 
původním ilegálním praktikám. Co však nelze 

Pussy Riot odepřít, je schopnost zapůsobit na 
lidi právě tak, jak to žádá aktuální potřeba a za-
jistit si tak zároveň jejich podporu a sympatie.  

2. Proti tomuto kroku nelze nic namítat. Podle 
všeho si však brněnští aktivisté s volbami, ani 
se svým programem či kandidátkou, příliš ne-
lámou hlavu a předem upozorňují, že jim nezá-
leží ani na případném zisku počtu hlasů. Dá se 
tedy předpokládat, že se jedná pouze o jeden 
z dalších recesistických výstřelků skupiny. 

Ondřej Dočkal 
Předseda ECOSOC

1. Jednotlivé příběhy Pussy Riot jako takových 
jsou pod moji rozlišovací schopnost, důležitá 
je ale symbolická rovina. V boji proti režimu 
potlačujícím lidská práva jsou potřeba sym-
boly, informace se přenáší mediální zkratkou 
a většina lidí nečte výroční zprávy Amnesty 
International. Symbolem Pussy Riot jsou 
a budou. 

2. Principiálně se mi to líbí. Jsem zastáncem 
toho, aby se jakákoliv politická profilace 
mohla odrážet ve standardním politickém 
procesu. Jinak totiž vzniká v lidech pocit od-
cizení od politického systému jako takového. 
Přitom regulérní demokratická soutěž je jedi-
ným prostředkem posouvání politické kultury 
k lepšímu.

Anna Routová 
Model NATO

1. Mezi 20 000 vězňů propuštěných na konci 
minulého roku byly i dvě členky skupiny, Na-
dezhda Tolokonnikova a Maria Alyokhina. 
Ihned po skončení olympijských her však 
byly obě opět zatčeny. Proto si myslím, že na-
vzdory silnému mediálnímu tlaku ze zahraničí 
se Rusko nebude ostýchat veškeré aktivity sku-
piny tvrdě perzekvovat. 

2. Osobně to vnímám velmi pozitivně, je je-
dině dobře, pokud hnacím motorem politic-
kého hnutí je touha po změně a nikoli touha 
po moci. Můžeme jen doufat, že se Žít Brno 
své role chopí zodpovědně a dokáže efektivně 
zúročit svou popularitu. 

Úhel pohledu
1) Jakou budoucnost má podle vás před 
sebou rozštěpená punková skupina 
Pussy Riot?

2) Co si myslíte o rozhodnutí aktivistů 
ze spolku Žít Brno jít do komunálních 
voleb?    
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Odvážní delegáti měli na dvou přípravných setkáních příležitost  
vyzkoušet si, jaké to je hovořit před mnoha sty lidmi ve velké  
posluchárně na Vysoké škole ekonomické. Nutno říci, že na zahájení 
konference to bude ještě horší. Ale rozhodně nezoufejte! Stačí několik 
jednoduchých kroků a projev se přednese skoro sám.

Že jste před každým projevem ner-
vózní? Nebo snad přímo trémista? 
I tak můžete být v klidu, protože až 

na pár přírodních úkazů a protřelých rutinérů 
má každý problém hovořit před stohlavým 
auditoriem. Sám autor těchto řádek měl před 
každým projevem roztřesená kolena. O to 
víc je však třeba se důkladně připravit, ne-
boli udělat vše proto, aby nervozita nezhatila 
celé snažení.

Ne každý má rád memorování věcí na-
zpaměť, ale u minutového projevu zřejmě 

není lepší rady, než se jej zkrátka naučit, se 
všemi důrazy, významnými pohledy do sálu 
a podobně. Pokud na vás čeká dokonce první 
takový projev v životě, dobré nastudování 
projevu je skutečnou nezbytností, aby to ne-
skončilo fiaskem a – nedej bože – traumatem.

NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
Obsahově není zřejmě třeba radit – snad jen 
tolik, že projev nerovná se stanovisko. Jde 
o verbální žánr, proto je nutné projev nečíst, 
nýbrž jej přednést. K tomu neslouží jen různé 

rétorické figury, důrazy v řeči a podobně, ale 
také takzvaná nonverbální komunikace. To 
jsou hlavně gesta a mimika. Dobře připravený 
řečník ví, kam s rukama a nohama, kdy se 
usmát a kdy pozvednout obočí. Nepřipravený 
nováček si založí ruku do kapsy, přešlapuje 
a tvář skrývá za papírem. Opět tedy zopa-
kujme, že stěžejní je kvalitní příprava.

Pokud byste chtěli více rad, jak na projev, 
stačí se podívat do třetího letošního čísla novin 
Chronicle nebo do některého z minulých roč-
níků. Toto téma je pokrýváno každoročně, 
z různých úhlů pohledu – nebo se nebojte ze-
ptat kohokoli z předsednictva.

Hodně štěstí přeje celý tým hodnotitelů pro-
jevů.

KRISTIÁN LÉKO

Nigérie Solidní projev s dobrým očním kontaktem, ale citelná nervozita a dlouhé pauzy. Doporučujeme si projev lépe nacvičit.

KLDR
Konstruktivní projev přednesený příjemným hlasem. Bohužel byl celý projev přečtený, což je špatně – je třeba udr-
žovat kontakt s obecenstvem.

Austrálie  Obsahově velmi kvalitní vystoupení. Zapracujte však na plynulosti a optimální hlasitosti Vašeho projevu.

Rusko
Chválíme dobrý oční kontakt. Jinak dobře shrnuté priority Austrálie, obsahově bohatý projev. Příště doporučujeme 
zpomalit, času ještě zbývalo dost.

Malajsie
Až příliš ležérně přednesený projev, plný klišé a obecných frází. Rétoriku je však třeba pochválit, po vylepšení ob-
sahu se z řečníka může vyklubat hvězda.

Demokratická 
republika Kongo

Obsahově velmi kvalitní projev, bohužel z velké části čtený. Příště doporučujeme zpomalit.

Německo
Jednoznačně nejlepší projev, přednesený s lehkostí a obsahem precizním a konstruktivním – jako Německo samo, 
chtělo by se dodat. Není co vytknout po formální ani obsahové stránce.

Izrael
Obsahově kvalitní projev, formální stránka trochu pokulhává. Doporučujeme nenaklánět se za mikrofonem, zpomalit 
a nemlaskat. Příště více důrazu na postoj vlastní země.

Jižní Korea
Formálně solidně přednesený projev, avšak obsahově se postoji zastupované země prakticky úplně vyhnul. Klidně 
lze hovořit tišeji.

Švédsko
Slabší úvod, ale pak již obsahově i formálně vynikající projev. Pozor na pohyb nohou a smíchu vlastním větám – sráží 
to jejich vyznění.

Fidži
„Sluníčkový“ projev, místy až parodicky působící a velmi málo konkrétní. Příště proškrtat fráze a klišé, po formální 
stránce se nám totiž projev docela líbil.

Finsko
Projev nebyl přednesený, ale spíše dost nezaujatě přečtený, přitom obsahově nebyl špatný – dobře identifikované 
problémy. Pozor na artikulaci a pauzy.

Francie
Řečnice stála příliš daleko od mikrofonu a projev přednesla příliš rychle. Obsah ani forma nezaujaly, takový projev 
neutkví v paměti. Příště vybrat výraznější pointu.

Mexiko
Možná až trošku moc divadelní rétorika, každopádně skvělý projev, který rozhodně zaujme. Uklidnit ruce a projev 
lépe naučit.

Lotyšsko
Perfektně přednesený projev, vyšší hodnocení mu uniklo kvůli přílišné patetičnosti. Forma takřka dokonalá – oční 
kontakt, melodie, tempo. Palec nahoru.

Litva
Obsahově dobrý projev, přednesený ale trochu laxně, nezúčastněně. Nezakládat si ruce, oživit projev, zlepšit oční 
kontakt. Chválíme dobře použité důrazy.

JAR Zvláštní gestikulace a rétorika, projev přednesený příliš nahlas. Projev lépe naučit a provázat jeho jednotlivé části.

Slovensko
Projev odpovídající slovenskému stanovisku. Zřetelné priority na globální scéně i konkrétní zapojení země. Příště si 
vzít podpatky… :)

Bangladéš Solidní projev, dobré tempo. Lepší úvod, slabší závěr. Důstojná reprezentace své země. Příště ubrat 
patetických slovních spojení.

Jak na projev na konferenci
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» pokračování ze str. 1 
malý a stejně tak má spíše lokální vý-
znam i ruská černomořská flotila, která 
má hlavní základnu ve městě Sevastopol. 
Jejím problémem je jednak to, že je uza-
vřená v Černém moři, mimo které může 
jen velmi těžko operovat a také je rela-
tivně malá a zastaralá. Díky tomu může 
prakticky zasáhnout pouze v lokálních 
konfliktech, jako byla například válka 
s Gruzií. Konflikt se rozhořel právě na 
Krymu spíše kvůli jeho náchylnosti k se-
paratismu než skutečnému významu. 

Zásah na Krymu je velmi často přirov-
náván k situaci v Gruzii v roce 2008, 
nebo dokonce k Československu 1968. 
Je možné tyto události srovnávat? 

Podobná srovnání mohou být užitečná, 
ale na druhou stranu mnohdy také značně 
pokulhávají. Invaze do Československa 
v roce 1968 se udála za zcela odlišných 
podmínek studené války. Mnohem smy-
sluplnější je srovnání s válkou v Gruzii 
v roce 2008.

A v čem se podobají, případně liší? 
Z ruské strany jsou do značné míry vy-

užívány podobné nástroje jako v Gruzii, 
které mají podnítit krymský separatismus 
a vyprovokovat Ukrajinu k zásahu, který 
by ospravedlnil ruskou „pomoc“. Výrazně 
se však liší prostředí, ve kterém ke kon-
fliktu dochází. Ukrajina je podstatně větší 
země než Gruzie a i když pochopitelně 
nedosahuje velikosti Ruska, je díky tomu 
mnohem těžším soupeřem. Kromě toho 
je na Krymu přinejmenším jedna část po-
pulace, která se bude separatismu bránit 
za každou cenu. Tou jsou Krymští Tataři, 
kteří tvoří zhruba do 15 % obyvatelstva 
Krymu. A konečně důležitým faktorem 
v celém konfliktu je také mezinárodní re-
akce na dění na Krymu. Ukrajina má po 
dění v Kyjevě velmi silnou podporu zá-
padních států a na jejím osudu včetně te-
ritoriální integrity jsou zainteresovaní dva 
silní členové NATO v regionu – Polsko 
a Turecko.

Rusko do konfliktu zasahuje od jeho 
počátku, je tedy podle tebe interven-
ce na Krym součástí nějakého většího 
Putinova plánu na destabilizaci situace 
a oslabení pozice nové centrální vlády?

Jestli je samotná intervence na Krymu 
součástí nějakého širšího plánu lze jen velmi 
těžko soudit. Spíše bych se přikláněl k ná-
zoru, že Rusko využilo problematické vnit-
ropolitické situace na Ukrajině k tomu, aby ji 
oslabilo. Pokud lze sledovat nějaký širší plán, 
pak je to ale pochopitelně v obecných reak-
cích Ruska na přibližování Ukrajiny k EU, 
kterému se Rusové snaží všemožně zabrá-
nit. Stačí si vzpomenout na loňské zákazy 
dovozu zboží z Ukrajiny do Ruska a silný 
rétorický tlak na nepodepsání asociační do-
hody s EU. Paradoxně si ale Rusko touto ag-
resivní politikou naopak Ukrajinu ještě více 
odcizuje.

Jaká je dle Tvého názoru budoucnost 
Krymu v následujících dnech a týdnech? 
Co by bylo pro Krym nejlepším řešením?

To si absolutně netroufám odhadovat, 
protože situace se může vyvinout jakkoliv. 
Nicméně už teď se projevují některé výrazné 
slabosti Ruska, což lze vidět například na 
pádu moskevské burzy a ruského rublu, které 
by ve výsledku mohly v ideálním případě 
Rusy donutit ke stažení se z Krymu. Pro ten 
by samozřejmě bylo nejlepší, kdyby zůstal 
součástí Ukrajiny tak aby na něm nevznikl 
další obtížně řešitelný „zmrazený konflikt“ 
jako je například blízké Podněstří, který by 
oblast destabilizoval.

Když se vrátíme zpět k vnitropolitické 
situaci na Ukrajině. Je vytvořena nová 
prozatímní vláda v čele s Arsenijem Ja-
ceňukem. Janukovyč utekl do Ruska, pro 
které byl na Ukrajině jediným spojencem. 
Jaké jsou v tuto chvíli jeho vztahy a pre-
zidentem Putinem? A existuje ještě mož-
nost, že by ho Putin podporoval k návratu 
k moci?

Teoreticky taková možnost určitě existuje 
a ostatně i sám Janukovyč tak situace chápe. 
Přinejmenším to vyplývá z Janukovyčovy 
tiskové konference v Rostově na Donu. Fak-
tem ale je, že tento přístup je naprosto odtr-
žený od reality, protože na celé Ukrajině se 
dnes najde jen málokdo, kdo by Janukovyče 
vítal. Pro Putina ale bude jistě ještě chvíli uži-
tečnou loutkou.

Jak události na Majdanu změní budouc-
nost Ukrajiny a Ukrajinců? 

To záleží především na samotných Ukra-
jincích a na tom, jak se s celou situací vypo-
řádají. Faktem ale je, že momentálně je na 
Ukrajině velká vůle ke změnám a bylo by 
škoda ji promarnit. Symbolickým začátkem 
bylo spontánní odstraňování pomníků Le-
nina, které ukazuje na jakousi snahu o „zro-
zení“ nové Ukrajiny, která se definitivně 
odstřihne od minulosti.

ZUZANA NETOLICKÁ
REDAKČNĚ UZAVŘENO  

2. BŘEZNA 2014

Ukrajinský nebo ruský Krym?
ROZHOVOR

PERLIČKY

„Ti chlapci v Číně jsou sice biti, ale jsou to 
levičáci!“
Bulharsko, Model EU

„Kdyz jsem jela na sluzebni cestu, tak pa-
nove zvali meho manzela na obed, aby ne-
hladovel“
(prof. Helena Illnerová, host v UNESCO)

„VUT  in Brno produces its own UAVs that 
can be used in war, or whatever“ 
Czech Republic, Model NATO

„Západní Sahara je marocká kolonie a je 
nutné, aby proběhlo referendum, protože 
názor Sahařanů nás zajímá“
Maroko, Model OSN

Církev má dobrého CEO, ale špatné PR
(Jan Mühlfeit, Microsoft)

„From now on, the world is going to look 
like a giant Sachertart“ 
Greece, Model NATO 

„Marihuana je povolená pro lékařské účely, 
pomazánkové máslo ne!“
Malta, Model E

MICHAL LEBDUŠKA
Michal Lebduška vystudoval mezinárodní teritoriální studia 
na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde 
nyní pokračuje v magisterském programu Balkánská, euro-
asijská a středoevropská studia. Absolvoval studijní pobyt 
na Ševčenkově univerzitě v Kyjevě a na UCL v Londýně, nyní 
studuje na Lvovské národní univerzitě I. Franka. Je analyti-
kem Výzkumného centra AMO, ve kterém se zaměřuje na 
problematiku vybraných problémů širší středovýchodní 
Evropy. 
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 Summit je životní styl

RECENZE

Chtěli byste studovat politologii? 
Nebo třeba marketing? Protože 
pokud by vás zajímalo oboje, máte 
asi problém. V  České republice 
politický marketing jako vědecká 
disciplína prakticky neexistuje. 
Rozhodně jej nemůžete studovat 
na vysoké škole. Ovšem i v českém 
kontextu lze najít první zajímavé 
projekty věnující se tomuto té-
matu. Pokud vás například zajímá 
analýza předčasných parlament-
ních voleb z roku 2013 nebo vliv 
personifikace na českou kulturu, 
podívejte se na web politickymar-
keting.com.

Určitě znáte z  vyprávění rodičů, 
jak trávili pohnutou dobu Same-
tové revoluce. Kde byli, když se 
doslechli o  zásahu na Národní 
třídě, jestli byli v Praze na Letné, 
nebo kdy si uvědomili, že minulý 
režim skončil. Pokud byste se ale 
chtěli dozvědět něco o tom, jak do-
slova minutu po minutě prožívali 
dny kolem 17. listopadu hlavní 
osobnosti revoluce kolem Václava 
Havla, doporučujeme vám knihu 
Jak pukaly ledy od Michala Ho-
ráčka. I když od počátku víte, jak se 
celý příběh bude dále vyvíjet, i tak 
je to čtení neuvěřitelně napínavé.

 

Podle nedávno zesnulého britského 
intelektuála a  historika Tonyho 
Judta je fungování demokratického 
státu je založeno na tzv. sociálním 
kapitálu, tedy vztazích mezi lidmi 
a  jednotlivými částmi společnosti. 
Ztrácí-li se tyto hodnoty, přichází 
společnost o  svůj tmel. Když se 
západ spíše k ekonomickému chá-
pání světa, začal tak možná navy-
šovat svůj ekonomický potenciál, 
ale v  důsledku přichází o  sociální 
kapitál. Ideální, máte-li chuť na tro-
chu kritické teorie a chcete-li, aby se 
po vás „hipsteři“ mezi vašimi přáteli 
obdivně dívali.

Institut politického 
marketingu

Jak pukaly ledy Zle se vede zemi

» pokračování ze str. 1
Proč? No přece aby z vás byli ti nejlepší 
delegáti! Abyste se na konferenci nebáli, 
abyste dokázali prosadit zájmy svého státu, 
abyste mohli ukázat, co nejlepšího ve vás je. 
Z tohoto pohledu je konference jistě třešnič-
kou na dortu. Chvíle, kdy se delegát ukáže 
v nejlepším světle a kdy takzvaně zúročí 
veškeré nabyté znalosti a dovednosti. 

ZATĚŽKÁVACÍ ZKOUŠKA
Ohlédnete-li se za posledním půlrokem, jistě 
dokážete vyjmenovat řádku věcí, kterým jste 
se nově naučili, či ve kterých jste se zlepšili. 
Na konferenci samotné vás však čekají zcela 
jiné podmínky, než na workshopech. Během 
simulace se již nedělíte na nováčky a vete-
rány. Projevy už si nezkoušíte, ale přednášíte. 
Během jednání už necvičíte svoji řeč, snažíte 
se dosáhnout konkrétních cílů. Jednat budete 
od rána do večera, o zahraniční politice se 
budete bavit během jídla a v noci se vám 
bude zdát o kravatách. Vaši oponenti budou 
tvrdě dřít, aby vás dostali na lopatky. Sku-
tečně víte jak přežít? 

Zeptáte-li se jakéhokoli odborníka na 
diplomacii, dozvěděli byste se, že pravý 
diplomat by měl mít dvě stránky: tu neodo-
latelnou a šarmantní, ale zároveň i tu nud-
nou a odbornou. Naše rada tedy zní jasně: 
připravte se! Všechny schopnosti a doved-
nosti, ve kterých jste se mohli zdokonalit, 
už jste si nesčetněkrát prošli a procvičili je. 
Nyní už jen potřebujete dát formě pevný 
obsah. Otevřete backgroundy, vyjeďte si 
oficiální postoje vašich vlád, přečtěte si 
znovu svá stanoviska a aktualizujte je. Na-

pište si seznam cílů, kterých budete chtít 
dosáhnout, rozšiřte síť svých známostí. 
Workshopy měly především za cíl vás na-
učit přemýšlet, ukázat vám směr a rozšířit 
vám obzory. Jak dál, to už musíte vy sami. 
Investujte do vašeho delegátství trochu času 
a ukažte, co umíte. Přípravná setkání možná 
představovala tvrdý trénink. Konference se 
však v tuhle chvíli stává první zatěžkávací 
zkouškou vašich schopností.

ŽIVOT SE SUMMITEM
Odborně připravený, sebevědomý a sou-
časně skromný a naslouchající mladý člo-
věk se zájmem o svět kolem sebe, schopný 
samostatně uvažovat, nahlas a sebevědomě 
vystupovat, věcně argumentovat a rychle 
reagovat. To je cílem a tak zní „profil ab-
solventa“ Pražského studentského summitu. 
Už jste sami nejspíš zjistili, že naslouchat, 
sebevědomě vystupovat, ani rychle reago-
vat se nenaučíte večer u knížek, byť třeba 
Henryho Kissingera. Přípravná část kromě 
nových umů a vědomostí nabídla i ne-
malý lidský kapitál. Odborníci, akademici, 
úspěšní manažeři, vědci – a na konferenci 
jich bude víc. Nebojte se využít jejich pří-
tomnosti a učte se od nich. Delegáti, před-
sednictvo, středoškoláci i vysokoškoláci. 
Mladí lidé, kteří sdílejí podobné zájmy. Kde 
jinde jste měli možnost poznat tolik nových 
přátel, od kterých se můžete učit a nechat 
se od nich inspirovat? Hovořte s nimi, se-
tkávejte se, sdílejte knihy, filmy a zážitky. 
Uvidíte, že takto nabyté zkušenosti a ko-
neckonců i noví kamarádi vám už tak nějak 
zůstanou. A že vám to nebude stačit. Žijte 

Summitem a uvidíte, že každé jednotlivé 
slovo z věty v úvodu tohoto odstavce se 
vyplní.

Během devatenácti let se Summit sku-
tečně změnil. Nároky na správného delegáta 
se každým rokem zvyšují, program setkání 
přibývá na náročnosti, projekt se neustále 
snaží sám sebe překonat, stejně jako se o to 
každým rokem pokoušejí jeho svěřenci. Až 
se tedy budete doma před konferencí trápit 
s porozuměním systému hlasování o po-
změňovacích návrzích, vzpomeňte si, že to 
děláte pro sebe – abyste byli tím nejlepším 
delegátem a abyste byli zase o kousek chyt-
řejší ve skutečném světě tam venku. A dě-
láte to zrovna tímhle způsobem, protože už 
víte, že Summit není jen nějaký projekt. Su-
mmit je životní styl.

THU THUY TRUONG

Konference PSS?

Slavnostní zahájení
28. března 2014

Jednací dny 
29. - 31. března 2014
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Fair trade revoluce
SERIÁL: REVOLUČNÍ HNUTÍ

Prvního ledna roku 1994 vyšli z džungle v jihomexickém státě Chia-
pas tisíce ozbrojených mužů a žen a zcela nečekaně napadli několik 
měst kontrolovaných mexickou vládou. Většina povstalců byla indi-
ánského původu, ale byli mezi nimi běloši, které už několik let nikdo 
neviděl. Tito učitelé, umělci a intelektuálové, kteří před několika lety 
odešli z měst do pralesů na jihu země, se vrátili, aby spolu s domo-
rodými indiány navždy změnili mexickou společnost. Vraceli se jako 
„zapatisté“.

V prvních týdnech po tomto útoku 
vládl v táboře mexické vlády na-
prostý zmatek. Kdo jsou ti povstalci, 

kteří se odvážili postavit silné autoritářské 
vládě podporované řadou mezinárodních 
korporací a Spojenými státy? Drogoví dea-
leři? Nebo snad místní indiáni bojující za 
samostatnost? Když proti 5 000 zapatistů 
poslali více než 15 000 perfektně vyzbroje-
ných vojáků a místní polovojenské milice, 
až tehdy vláda konečně čas zjistila, s kým 
má tu čest.

PROČ?
Popsat, co přesně je již deset let trvající 
zapatistická revoluce, není snadné. Ale 
není těžké vysvětlit, proč vznikla. Jak 
jsme v tomto seriálu popsali již mnoho-
krát, revoluce se rodí zejména ze sociálně-
-ekonomických problémů. A Mexiko je 
země, která jich má již tradičně více než 
dost. Kromě korupce je to zejména tvrdý 
dopad mezinárodního obchodu, který sice 
přináší velké zisky podnikatelům, ale pro 
nejchudší vrstvy znamená hlavně tvrdé ži-
votní podmínky. Mnoho amerických firem 

používalo Mexiko jako montovnu s levnou 
pracovní silou a otevření trhu se zeměděl-
skými surovinami začalo likvidovat místní 
rolníky. Navíc se k sociálním problémům 
přidaly tradiční neduhy Latinské Ameriky 
– drogy, alkoholismus, mimořádně špatné 
postavení žen, potlačování práv etnických 
menšin (zejména původního mayského 
obyvatelstva) a ničení přírody. Zkrátka 
symptomy známé ze zemí třetího světa, 
které nedokážou unést tlak zapojení do 
mezinárodního systému.

NESTANDARDNÍ GUERILLA
Ovšem levicových guerill najdete v jiho-
amerických džunglích za každým stromem 
pět. Co odlišilo právě zapatisty? Zapatisté 
jsou něčím víc než pouhou guerillou. Jedná 
se o samosprávné regionální hnutí, v němž 
je velká část populace složená z etnických 
indiánů a řady imigrantů, často intelektu-
álů, kteří přišli v osmdesátých letech. Tito 
lidé, kteří původně vzešli z ideové opo-
zice vůči mexické společnosti, dokázali 
indiány přesvědčit, že je potřeba radikální 
změny společnosti. Zapatisté tak vytvořili 

společnost, která si vytkla za cíl odmítnutí 
všeho, co symbolizovalo vládnoucí garni-
turu. Obrátili se k formám lokální správy 
(s přímou a radikální demokracií), začali 
uvádět do praxe genderově vyváženou spo-
lečnost (a to i v armádě), výrazně omezili 
vlastnictví půdy na vlastnění pro osobní 
potřebu a odmítli se podílet na mezinárod-
ním obchodu.

A ještě jedna důležitá věc. O každém 
svém kroku také informovali na Facebooku. 
Skutečně, zapatistická revoluce se stala ne-
uvěřitelně kulturně produktivní a moderní 
ve své komunikaci. Mluvčí zapatistického 
hnutí i armády opakovaně se svými myšlen-
kami oslovují řadu světových deníků, vedou 
debaty s intelektuály a účastní se konferencí 
o budoucnosti světové politiky.

ANI O KROK ZPĚT
Od roku 1994 až dodnes si zapatistické 
hnutí prošlo řadou problémů i úspěchů. 
Často byly vládní jednotky schopné 
proniknout hluboko na jejich území, ale 
v džungli a nedostupných horách se par-
tyzánům vždy podařilo přeskupit. V po-
sledních letech tak panuje na jihu Mexika 
nejistý mír. Zapatistická revoluce je tak 
pro nás zajímavá ani ne tolik vojenskými 
úspěchy, ale zejména formou společnosti, 
kterou dokázala vytvořit. Společností mo-
derní a tradiční zároveň, která realizuje 
leckteré demokratické ideály lépe než 
mnoho těch, které se samy za demokra-
tické označují.

MATOUŠ HRUŠKA

wikimedia.commons.org
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Intervence České národní banky ze 7. listopadu uplynulého roku 
krom jiného znamenala zvýšení zájmu široké veřejnosti o činnost této 
instituce. Jaké jsou její cíle a jaké prostředky může používat pro je-
jich dosažení? Co vlastně ČNB udělala tentokrát jinak než obvykle? 
A jaké důvody ji k tomu vedly? 

Existuje několik více či méně stan-
dardních způsobů provádění měnové 
politiky. Jedním z nich je i takzvané 

inflační cílování aplikované poprvé na 
Novém Zélandu na počátku devadesátých 
let. V České republice se k němu přistou-
pilo na začátku roku 1998 po měnové krizi 
předešlého roku. V podstatě jde o kont-
rolovaný pohyb inflace v rámci určitého 
pásma, kdy centrální banka v dostatečném 
předstihu vyhlašuje cílovou hladinu a ve-

likost přípustných fluktuací. Tento pás je 
v České republice od roku 2010 nastaven 
v rozmezí jednoho až tří procent s cílem na 
dvouprocentní inflaci. Jako měřítko inflace 
se používá změna indexu spotřebitelských 
cen, ze kterého ovšem mohou být vyňaty 
jednorázové změny cen potravin a dalších 
komodit. 

Konvenčním nástrojem pro kontrolování 
pohybu inflace jsou úrokové míry stanovo-
vané centrální bankou pro peněžní operace 

mezi ní a komerčními bankami na trhu. 
Tyto jsou od roku 2012 na takzvané tech-
nické nule, tedy na úrovni 0,05 %. Z růz-
ných důvodů však ani takto nízko položené 
měnově-politické sazby nevedly nárůstu 
inflace a ekonomické aktivity (zcela na 
místě je zde hovořit o známé pasti na lik-
viditu, tedy o neúčinnosti monetární a ma-
ximální účinnosti fiskální politiky). V září 
2013 bylo dosaženo spodní hranice tole-
rančního pásma a podle prognóz mělo dojít 
k dalšímu poklesu inflace až na nulu na po-
čátku tohoto roku. Z těchto důvodů ČNB 
přijala rozhodnutí intervenovat na devizo-
vém trhu. Tato intervence vedla k nárůstu 
nabídky peněz a oslabení koruny. Vznikl 
tak potřebný inflační tlak. Tento postup ve 
své zprávě odsouhlasil mimo jiné i Mezi-
národní měnový fond. 

Samotné přikročení k takovému kroku 
není překvapivé, ačkoliv většinový názor 
doposud výrazně preferoval pouze pohyby 
měnově-politických sazeb. Co pro někoho 
mohlo být překvapivým, je načasování celé 
operace. Na druhou stranu, při nečinné, re-
spektive restriktivní fiskální politice, sla-
bých vyhlídkách ekonomického oživení 
a nárůstu inflace touto cestou šlo prakticky 
o jediný možný postup.

PETR VYSTROPOV

Nástroje a cíle monetární politiky
EKONOMIKA

Kurilské ostrovy, řetězec padesáti šesti ostrovů formujících část  
pacifického Kruhu ohně, tvoří most mezi jižním cípem poloostrova 
Kamčatka a japonským ostrovem Hokkaidó. Právě jako geografické 
spojení Ruska s Japonskem se ostrovy staly ohniskem sporů  
a politickým klínem mezi těmito dvěma státy. 

Předmětem sporu jsou čtyři jižní ostrovy 
tohoto řetězce, které jsou nazývány 
podle Ruska Jižní Kurily nebo dle Ja-

ponska Severní teritoria. Ostrovy oplývají 
velkým množstvím nevyužitých přírodních 
zdrojů, navíc se v Ochotském moři předpo-
kládají obrovská podmořská naleziště ropy 
a zemního plynu. Souostroví má strategický 
význam nejen pro svůj hospodářský poten-
ciál, ale i z vojenského hlediska. .

K ZÁRODKU SPORU
Pakt mezi oběma státy podepsaný v roce 
1875 uznával právo Japonska na celý os-
trovní řetězec výměnou za uznání ruské 
svrchovanosti nad ostrovem Sachalin rozklá-
dajícím se v severním Pacifiku. Avšak v po-
sledních dnech druhé světové války Rusko 
smlouvu porušilo a ostrovy byly obsazeny 
Rudou armádou. Následně Sanfranciská mí-
rová smlouva z roku 1951 mezi Japonskem 

a Spojenci Kurily přiřkla Kremlu. Japonsko 
však do Kurilského souostroví odmítlo zahr-
nout 4 nejjižnější ostrovy s tím, že nepatří do 
Kuril, ale jsou severním územím Japonska. 
Stalin tuto smlouvu odmítl podepsat. 

DVĚ STRANY MINCE
Ruská strana podpírá své nároky tvrzením, 
že Japonsko, poražené v druhé světové 
válce, musí platit územními ztrátami a po-
stoupit Kurily Rusku. Japonsko na druhou 
stranu argumentuje tím, že se Rusko nikdy 
významněji nestaralo o území samotné ani 
místní obyvatele. Ostrovy během 17. a 18. 
století patřily pod jurisdikci Japonska, které 
zde vybudovalo osady a infrastrukturu. Ru-
sové vždy využívali ostrovy jen k čerpání 
přírodních zdrojů. V současnosti obyvatelé 
osidlující ostrovy žijí v krajní chudobě. 
Přelidněné Japonsko by jich chtělo využít 
k rozšíření svého životního prostoru. 

Vztahy mezi oběma státy však pookřály 
během návštěvy japonského premiéra 
Šinzó Abeho v Moskvě, která proběhla loni 
v dubnu. Od té doby byla obnovena pra-
videlná mírová jednání, která mají přispět 
k vyřešení přes šedesát let trvajícího sporu.

MICHAELA ŠRÁMKOVÁ

Ostrovy dvou názvů
ZAOSTŘENO NA: SPORNÁ ÚZEMÍ

 byznys.ihned.cz

 commons.wikimedia.org

wikimedia.commons.org
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Rada bezpečnosti – UNSC

Úsloví starých a moudrých veteránů 
Pražského studentského summitu 
praví, že čtvrté přípravné setkání bývá 

kritické. V Radě bezpečnosti byl ale minulý 
workshop maximálně úspěšný a nezbývá než 
doufat, že i ten dnešní bude stejně vydařený. 

DIVERZITA PŘEDEVŠÍM 
Čtvrté přípravné setkání se vyznačovalo 
zejména širokou škálou rozličných aktivit, 
které delegáti museli vstřebat a prožít. Ať 
už šlo o další přednášku na Jednací řád, 
bleskovou debatní aktivitu či jednání nad 
rezolucí, navrženou k třetímu bodu agendy 
– situaci v Západní Sahaře. Samotné jednání 
delegáti zaměřili zejména na téma možného 
referenda o statusu Západní Sahary a jed-
noznačně nejzapálenějšími diskutéry byli 
velvyslanci Jižní Koreji, Spojeného krá-
lovství a Francie. Zdatně jim sekundoval 
i velvyslanec Maroka, na jehož zemi by 
měla rezoluce přímý vliv. Celé odpoledne 

následně zakončilo společné zhodnocení 
jednání, která delegáti vedli v průběhu roku, 
a výměna názorů na jejich kvalitu.

JDEME DO FINÁLE
Závěrečné přípravné setkání se nese v lehce 
slavnostním duchu, neboť představuje po-
slední příležitost k vylepšení schopností 
delegátů před tím, než budou v praxi otes-
továny na závěrečné konferenci. V Radě 
bezpečnosti bude odpolední program vypl-
něn aktivitou unikátní právě pro tento orgán 

– historickou krizí. Na jedno odpoledne se 
tak delegáti přenesou v čase o pětadvacet 
let zpět a vyzkouší si, jak vypadalo jednání 
v Radě bezpečnosti v době guatemalské 
krize. Neméně důležité pak bude i jednání 
nad agendou pro jednání na konferenci. 
Každý stát má jiné preference a zájmy 
a tak se tato závěrečná půlhodinka stane 
bezpochyby velmi napjatou. Program V. 
workshopu.

DOMINIK PRESL

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

Přípravná část se blíží do finále a před-
tím, než vypukne konference, se mů-
žeme těšit na poslední setkání na půdě 

Vysoké školy ekonomické. Což znamená 
jediné, delegáti si budou naposledy moci 
vyzkoušet jednání a otestovat své rétorické 
a argumentační schopnosti předtím, než se 
vrhnou do víru konferenčního jednání.

EKONOMICKÉ OKÉNKO
Na minulém workshopu se delegáti Hos-
podářské a sociální rady seznámili se zá-
kladními principy ekonomie a ekonomiky. 
Vštípili si tak pojmy jako deficit rozpočtu, 
inflace nebo, pro všechny jistě známý 
termín, HDP. Následně si delegáti odpo-
činuli během vědomostní soutěže, která 

prověřila znalosti základní faktografie tý-
kající se států. Nejlépe si během soutěže 
vedl delegát Turkmenistánu. Dále jsme se 
v programu přesunuli k jednání v regio-
nech, kde se zejména pilovala stanoviska. 
V těchto menších skupinkách probíhala 
ve zjednodušené verzi i samotná simulace 
jednání. Díky tomu se následné jednání ce-
lého pléna velmi vydařilo. Vyzdvihnout lze 
zejména výkony zástupců Demokratické 
republiky Kongo, Izraele nebo Kanady. 
Důležité ale bylo, že i řada dalších dele-
gátů nalezla odvahu se aktivně zapojit do 
probíhajícího jednání. To je velký příslib 
pro dnešní workshop a my pevně věříme, 
že delegáti ve své aktivitě navážou na pře-
dešlá setkání. 

RISKUJEME!
A na jaký program se účastníci mohou 
těšit tentokrát? Můžete očekávat vyčer-
pávající jednání nad posledním bodem 
agendy „Zadlužení“. Předsednictvo je na 
něj velmi zvědavé, jelikož téma přímo 
vybízí k zapojení řady pojmů a infor-
mací z minulého workshopu do projevů 
delegátů. Na pořadu dne bude také další 
znalostní prověrka, a to ve formě soutěžní 
hry „Riskuj“. Důraz bude kladen na zna-
losti o regionech. Doporučujeme tedy, 
aby se delegáti seznámili s tím svým co 
nejdůkladněji. Neméně důležitou částí 
posledního přípravného setkání bude 
schvalování pořadí bodů agendy tak, jak 
se budou projednávat na samotné konfe-
renci, která se rychle blíží. I proto jsme do 
programu včlenili prezentaci na téma „Jak 
být správným delegátem“.

KRYŠTOF MÍŠEK

PROGRAM V. WORKSHOPU
• Přednáška o stavu Rady bezpečnosti 

v době historické krize
• Jednání o historické krizi
• Jednání o agendě

PROGRAM V. WORKSHOPU
• Regiony
• Hra Riskuj!
• Jak být správným delegátem
• Jednání o bodech agendy na  

konferenci

archiv 

archiv 
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Rada pro lidská práva – HRC

Máme za sebou předposlední pří-
pravné setkání, které bylo opět 
plné nových informací. Vzhledem 

k tomu, že se konference neúprosně blíží 
a před námi je jen poslední společné odpo-
ledne, bude i dnešní program nabitý. Nejdřív 
si ale krátce zrekapitulujeme, čemu jsme se 
věnovali na čtvrtém workshopu.

CO SE UDÁLO
Únorová odpolední část se nesla zejména 
v duchu třetího bodu agendy – kulturního 
střetu v rámci migrace. Ačkoliv jsme se 
nesešli ve zrovna hojném počtu, řada dele-
gátů opět prokázala řečnické dovednost jak 
v rámci jednání regionů, tak celého orgánu. 
Pochvala patří zejména delegátům Srbska, 
Francie, Bangladéše, Súdánu či Mexika, 
kteří odvedli výbornou práci i při vyjed-
návání v regionech, za což jim patří patří 
velká pochvala. Ovšem i na ostatních dele-

gátech je znatelný pokrok, kterého krůček 
po krůčku dosahují. Část odpoledne byla 
věnována mechanismu univerzální peri-
odické revize, kterou jsme si představili 
z hlediska jejího průběhu. 

POSLEDNÍ ODPOLEDNE
Poslední workshop budeme věnovat doku-
mentům, které přijímá reálná Rada pro lid-
ská práva a se kterými se delegáti setkají 
na konferenci. Představíme se také stát, 
kterého se bude týkat univerzální perio-
dická revize, a v nespolední řadě si budou 
delegáti, s využitím znalostí jednacího řádu, 
schvalovat jednotlivé body agendy a pořadí, 

v jakém se budou na závěrečné konferenci 
projednávat. Nebude chybět ani prostor pro 
závěrečné dotazy a pak už nám nezbude nic 
jiného, než se společně těšit na konferenci. 
Samým závěrem bych chtěla popřát všem 
delegátům Rady pro lidská práva, aby si po-
slední workshop užili, neboť příště už ne-
budou v roli posluchačů. Předsednictvo se 
jim dnes naposledy bude snažit vštípit další 
a další vědomosti, ale brzy už to budou oni, 
kdo svou aktivitou bude tvořit celou kon-
ferenci.

IVETA ZETOCHOVÁ

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO

Čtvrtým workshopem se přípravná část 
nadechla k mocnému finiši. Stejně jako 
atlet v cílové rovince zvýší tempo, tak 

i předposlední setkání bylo intenzivnější než 
předchozí. Ve vzduchu se vznáší atmosféra 
blížící se konference a delegáti se již nemohou 
dočkat, až zasednou k ostrému jednání.

TEN VĚDA?
Hned na začátek workshopu bylo připraveno 
velmi neobvyklé překvapení. Přednáška 
s diskusí profesorky Heleny Illnerové, která 
převážně na základě svých vlastních zkuše-
ností spojila oba dva letošní body agendy 

a svým energickým, otevřeným a vtipným 
projevem získala sympatie každého poslu-
chače.
Opět jsme se věnovali důležité rubrice „Jak 
být správným delegátem“. V rámci regionál-
ních setkání měli delegáti možnost zahrát 
si například na Karla IV., doktora nebo Rá-
kosníčka a na vlastní kůži poznat rozdíly ve 
formě projevu. Výborné projevy měly dele-
gátky Chile, Vietnamu a Ruska a také delegát 
Konžské republiky. Možnost vybrousit své 
kritické myšlení k dokonalosti diamantu do-
stali delegáti během diskusní aktivity vedené 
naší předsedkyní Thuy. Podnikli exkurs do 

minulosti i současnosti reklam na Superbowl 
a nenechali na jejich tvůrcích nit suchou.
Informačně nabitou přednášku, která se vě-
novala akademickému psaní, si připravila 
Verča. Jakým způsobem se vyjadřovat, jak 
správně formátovat, ale také na co si dát 
pozor, to vše se delegáti dozvěděli.
Na závěr se ke slovu dostali „hodná“ Bára 
a „zlý“ Honza. Zatímco Bára se usmívala, ra-
dila a motivovala, Honza neúprosně diktoval 
požadavky, úkoly a deadliny. 

CÍL JE NA DOHLED
Dnes delegáty čeká pomyslné trhání cílové 
pásky. Kromě jedné z královských disciplín, 
improvizace, budou rozhodovat o pořadí 
bodů agendy během konference a prostoru se 
dočkají i v rámci památek UNESCO. Čeká 
je totiž první možnost přilákat potenciální 
hlasy díky krátkým prezentacím nominova-
ných památek.

JAN ŠOTOLA

PROGRAM V. WORKSHOPU
• Dokumenty Rady pro lidská práva
• Univerzální periodická revize –  

–představení státu
• Schvalování bodů agendy na  

konferenci

PROGRAM V. WORKSHOPU
• Improvizace
• Jednání: Pořadí bodů agendy
• Světové dědictví: Prezentace

archiv 

archiv 
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Program OSN pro životní prostředí – UNEP

Po úvodní dopolední části s tradiční 
přednáškou a následnou diskuzí s hosty 
měli delegáti v orgánové části čtvrtého 

workshopu možnost si ještě před samotným 
jednáním procvičit s místopředsedou Ondrou 
Novákem hlasivky během rétorické hodinky. 
Vyzkoušeli si různá dechová cvičení, práci 
s intonací a mnoho dalšího. Byla to ideální 
příprava na blížící se dlouhé debaty na konfe-
renci i podmět k dalšímu domácímu cvičení. 
Nejen hlasový projev je však důležitý – klí-
čovou znalostí pro úspěšná jednání je Jednací 
řád. Na programu proto byla obsáhlá prezen-
tace právě o něm. Dozvěděli jsme se o cel-
kovém systému Jednacího řádu i o některých 
drobných, avšak podstatných detailech.

ŘEKY A POVODNĚ
V následujících regionálních jednáních 
o třetím bodu agendy, jímž je ochrana 
krajiny, si delegáti mohli povšimnout, že 
i sousední státy, které mohou mít v jiných 
případech na řadu věcí podobný někdy i to-
tožný názor, se najednou nejsou schopny 
shodnout vůbec na ničem. A to zejména 
když jde o řeky, natož pak o povodně.

V tomto duchu pokračovala i celoor-
gánová diskuze, zvláště pak ta podrobná. 
Zdálo se, že úplně každý stát má na po-
vodně svůj vlastní a od všech ostatních 
často velmi odlišný názor. Nejprve jsme 
si tak vyslechli argumenty ve prospěch to-
hoto vodní úkazu (jako je závlaha sezón-

ních zemědělských ploch) i proti němu, 
i myšlenky o tom, jak povodně využívat, 
či dokonce uměle vytvářet. Poté se debata 
přenesla do poněkud serióznější roviny: 
delegáti pracovali na skutečném řešení 
problémů, které třetí bod agendy obsahuje.

CO NÁS ČEKÁ DNES
Na tomto – už posledním – workshopu nás 
čeká první hlasování a schvalování do-
kumentu. Na programu bude totiž cvičné 
jednání o dokumentu. Vyzkoušíme si před-
kládání pozměňovacích návrhů a hlasování 
o nich. Jednání se tím přesune z roviny 
abstraktního teoretizování k praktičtější 
delegátské práci. Dále se budeme usnášet 
o znění a pořadí bodů agendy tak, jak je 
budeme na konferenci probírat. Čekají nás 
i doporučení a rady na konferenci. Zkrátka 
tento workshop je jakási generální zkouška 
na závěrečnou konferenci.Těšíme se na 
vás.

ŠIMON PEPŘÍK

PROGRAM V. WORKSHOPU
• Tipy a triky na konferenci
• Jednání o dokumentu
• Jednání o agendě na konferenci

Světová obchodní organizace – WTO

Měsíc se s měsícem sešel, a tak se 
15. února všichni, kteří bez větší 
duševní újmy přežili svátek zamilo-

vaných, opět sešli na půdě Světové obchodní 
organizace. Ministrům a ministryním se po-
vedlo udržet laťku nastavenou třetím příprav-
ným setkáním a celé odpoledne tedy opět 
probíhalo v dynamickém duchu.

AND THE ECONOMIST GOES TO…
Řada ministrů využila při dohledávání argu-
mentů svých ženevských protějšků možnosti 
dvojí zpětné vazby – poté co dostali od před-
sednictva první hodnocení svého stanoviska, 
poslali jej znovu se zapracovanými připomín-
kami. Mnozí další si však tentokrát vysloužili 
černý puntík, termín odevzdání totiž dodržela 
pouhá třetina všech ministrů. O to více se mezi 
dodanými stanovisky vyjímala práce ministra 

Čínské lidové republiky, která byla po zásluze 
odměněna mezinárodně-obchodním „bludiš-
ťákem“, tj. nejnovějším výtiskem týdeníku 
The Economist.

WTO V KRIZI
Po krátkém zpytování svědomí a zopakování 
si základů problematiky duševního vlastnic-
tví a veřejného zdraví (Intelectual Property 
& Public Health) se ministři s vervou sobě 
vlastí pustili do jednání, které si v důraznosti 
argumentace a počtu trefných reakcí v ničem 
nezadalo s průběhem rokování v reálné Svě-
tové obchodní organizaci. Vyjednávání se už 
chýlilo ke svému závěru, když vtom předsed-
nictvo obdrželo urgentní depeši: v Africe a ji-
hovýchodní Asii řádí epidemie chřipky, státy 
disponující účinným léčivem jej však odmítly 
nadále poskytovat pod povinnou licencí. Mi-

nistry tlačila naléhavost situace, po chvíli se 
ale dokázali zorientovat, utvořit vyjednávací 
skupiny a dospět ke konsensu. V  krizovém 
jednání kvitovalo předsednictvo zejména kon-
struktivní přístup ministra Indonésie a aktivitu 
ministrů Bangladéše a Kataru.

POPOJEDEME
Jen co se ministrům podařilo zažehnat svě-
tovou krizi, už se před nimi rozprostírá další 
nelehký úkol – simulace Orgánu WTO pro ře-
šení sporů (Dispute Settlement Body), kde se 
dnes střetnou příznivci a odpůrci jednotného 
balení tabákových výrobků v Austrálii. V dis-
kuzním panelu přivítáme Ludmilu Štěrbovou 
z Vysoké školy ekonomické. Hned poté čeká 
ministry předjednání agendy na konferenci, 
na kterou chtějí být jistě perfektně připraveni.

PROGRAM V. WORKSHOPU
• DSB – jednotné balení tabákových 

výrobků
• Panelová diskuze s Ing. Ludmilou 

Štěrbovou, CSc.
• Jednací řád II.
• Předjednání agendy na konferenci

archiv 
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Model NATO

What if Don Quijote met a wind 
turbine? It may not seem as an 
issue traditionally being resolved 

by NATO or, indeed, any multilateral body. 
The ambassadors, however, coped with the 
traditional Minute waltz quite gracefully 
and made use of rhetorical hints mentioned 
in a lecture beforehand. Afterwards, the 
delegates practiced their persuasion skills 
while selling each other imaginary heavy 
goods vehicles. We were also fortunate 
enough to host Mr. Tomáš Šindelář, former 
Model NATO coordinator, intern at NATO 
currently working at the Ministry of Fore-
ign Affairs, who gave an astonishing lecture 
about what NATO really looks like behind 
the press conferences and the walls of its 
HQ in Brussels.

NORTH ATLANTIC COUNCIL  
RULES AGAIN
During the late-afternoon NAC session the 
ambassadors were given another opportu-
nity to seek a consensus. The topic of Un-
manned Aerial Vehicles definitely belongs 
to the difficult issues; nonetheless, the ne-
gotiations were eventually held in spirit of 
NATO’s fundamental principle: there are no 
small states and every voice counts. There-
fore, all the delegates were defending the 
positions of their states in an equally decent 
yet firm way. Namely the engagement of the 
ambassadors of North American countries, 
Luxembourg and Czech Republic contri-
buted to making the debate incentive and 
fruitful. But all the delegates may feel the 
highest encouragement to keep up gaining 

confidence and courage, since doubt kills 
more dreams than failure ever will and 
every single delegate can become a truly 
great diplomat!

FIFTH BUT NOT LEAST
The programme’s focus today lies on the 
skills crucial for the upcoming conference. 
Firstly, a lecture on the power of spoken 
word will be given, followed by immediate 
practices thereof. Also the issues of UAVs 
as well as NATO’s involvement in Space 
are to be briefly reviewed. At the twilight of 
this year’s preparatory part a NAC session 
concerning the agenda for the conference 
will take place. We wholeheartedly believe 
that today’s final rehearsal will be even 
more elaborate than the previous ones.

BARBORA OBRAČAJOVÁ

Model EU

Jak prosazuje Česká republika své 
zájmy na úrovni Evropské unie, re-
spektive kde konkrétně se tyto zájmy 

nejlépe prosazují? Jak si naše země stojí 
oproti jiným členským státům? To byla té-
mata první části IV. workshopu v Modelu 
EU.

CTĚNÝ HOST
Na Pražský studentský summit zavítal Voj-
těch Belling, státní tajemník pro Evropskou 
unii při Úřadu vlády ČR ve vládách Petra 
Nečase a Jiřího Rusnoka. Naše delegáty 
seznámil, zprvu teoreticky, o způsobech, 
jak se koordinují přístupy a politiky vůči 
EU v jednotlivých státech, a pak se již za-
měřil praktičtěji. Účastníci Modelu EU se 
dozvěděli o významných rozdílech mezi 
fungováním Rady EU (tzv. rada ministrů) 
a Evropské rady (zde zasedají premiéři 
a prezidenti), o důležitosti veřejnosti jed-
nání či o nutnosti premiéra být dobře jazy-
kově vybaven.

POPULÁRNÍ AKTIVITY
Jelikož se argumentační hra na třetím 
workshopu setkala s velkým úspěchem, 
zopakovali jsme ji i na čtvrtém příprav-
ném setkání. Delegáti opět usedali proti 
sobě a v lítých soubojích na sebe reagovali, 
nesouhlasili a v závěru zápolili o přízeň 
obecenstva. V řadě duelů byla od počátku 
převaha jednoho z debatujících zřejmá, leč 
některé nabídly těsnější souboje.

Závěr přípravného setkání patřil jednání, 
a sice na téma problematického „prodeje 
občanství“ ze strany některých členských 
států EU, zejm. Malty. Ministři zastupující 
členské státy v Radě se vyslovovali k ne-
dávnému usnesení Evropského parlamentu, 
který podobné praktiky zavrhl. Lehce modi-

fikovaná podoba tohoto usnesení byla před-
ložena i na našem plénu, avšak při prvním 
hlasování letošního ročníku neprošla, ač jen 
těsně. Hlasovací mechanismy jsou v Unii 
zkrátka neúprosné.

CO DNES?
Pátý workshop bude zasvěcen především 
přípravám na závěrečnou konferenci, jíž 
celé půlroční potýkání s taji Evropské unie 
vyvrcholí. Budeme tedy hodně jednat, resp. 
předjednávat agendu na konferenci, navštíví 
nás patron Modelu EU a delegáti si opět vy-
zkoušejí přednesení svého stanoviska v pro-
jevu, tentokrát v délce dvou minut.

KRISTIÁN LÉKO

PROGRAMME OF THE V. WORKSHOP
• Lecture on speeches, rhetorical  

practice
• Review of UAVs issue
• What NATO needs in Outer Space?
• NAC session

PROGRAM V. WORKSHOPU
• Přednáška hosta
• Projevy delegátů
• Předjednání agendy na konferenci

archiv 
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Měly by mít členské státy Evropské 
unie možnost udělovat státní  

občanství za peníze?
 

Členské státy Evropské unie by podle Spojeného království 
rozhodně neměly mít možnost přímo prodávat státní občan-
ství. Ačkoliv Spojené království trvá na tom, aby si členské 

státy udržely plnou suverenitu ve věci udělování státního občanství, 
podporuje snahy o uvedení udělování státního občanství do sou-
ladu s hodnotami EU. Poskytování státního občanství za úplatu bez 
nutnosti pobytu v daném státě vede podle Spojeného království ke 
zneužití principu volného pohybu v EU, proti čemuž by se členské 
státy měly postavit. Největší důraz by ve věci státního občanství měl 
být kladen na vazbu mezi osobou žádající o občanství ve členském 
státě a Evropskou unií.

Občanství se nemá prodávat jako housky na krámě. Nicméně 
možnost udělení občanství tomu, kdo má delší dobu trvalý 
pobyt v našem státě, projde přijímacím řízením a navíc bude 

investovat velký finanční obnos do ekonomiky, není důvod kritizovat. 
Uvědomme si, že takové udělení občanství nabízí i Španělsko, Belgie 
a další země. O zisk občanství tímto způsobem zatím projevili zájem 
například pilot Formule 1, čínský milionář či americké celebrity. Od 
takových osob se jistě nemůžeme obávat drobné kriminality ani dalších 
problémů běžně spojených s přistěhovalectvím. Naproti tomu investice 
stanovené jako podmínka zisku občanství jsou tak vysoké, že budou 
znamenat důležitý přínos pro státní ekonomiku i všechny občany.

Kristýna Kloboučníková
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Aneta Bernardová
MALTA

DELEGÁTSKÝ DUEL

Říká se, že každý Čech rozumí politice, kultuře a sportu, fotbalu  
a hokeji obzvláště. Vztah obyvatel České republiky k Evropské unii 
lze často shrnout do dvou pojmů – evropské fondy a „nesmysly  
z Bruselu“, které údajně zaplevelují náš právní řád. Jak to je  
ve skutečnosti?

Celá koncepce práva EU stojí na zásadě 
svěření pravomocí, tedy Unie jedná 
pouze v mezích pravomocí svěřených 

jí v zakládacích smlouvách členskými státy, 
a to za účelem dosažení cílů stanovených 
v těchto smlouvách. Vedle toho je na úvod 
třeba podotknout, že každý právní akt EU 
(který je zpravidla ve svých důsledcích velmi 
relevantní pro český stát, potažmo i českého 
občana) musí mít konkrétní právní základ 
v primárním právu. Tento právní základ se 
často spíše „hledá a nachází“, než aby byl 
zcela jasný. Vždy je však třeba každou harmo-
nizaci či unifikaci opřít o konkrétní ustanovení 
zakládacích smluv (tj. Smlouvy o Evropské 
unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, 
podrobněji viz článek v předchozím čísle 
novin Chronicle).

BRUSEL NA PAŠKÁLE
Čeští politici a publicisté blízcí bývalému pre-
zidentu Václavu Klausovi se často do Evrop-
ské unie a její legislativy opírají, a to poměrně 

ostře. Ilustrativní je v tomto ohledu knížka 
Petra Macha (Svobodní) nazvaná Jak vystou-
pit z EU (2. vyd., Dokořán, 2012), kritizující 
předpisy přicházející z Unie, které národní 
parlamenty v zásadě musí schválit, protože 
jinak hrozí sankce ze strany Komise. To je sice 
pravda, ale členské státy mohou významně 
ovlivnit podobu přijímaných právních aktů 
v průběhu legislativního procesu v Radě EU, 
a přímo občany Evropské unie pak zastupují 
poslanci Evropského parlamentu. Nakolik 
dokážou jednotlivé země svůj mandát v Radě 
využít, je samozřejmě věc jiná. Jiný český 
konzervativní politik, europoslanec Hynek 
Fajmon (ODS), si zase nebere servítky vůči 
určitému unijnímu „newspeaku“, který shr-
nul v knize Slovníček evropských levicových 
pojmů (CDK, 2008). Kritizuje sice primárně 
jazyk evropské legislativy, ale patrná je také 
opozice vůči věcnému obsahu jednotlivých 
návrhů. Tito dva autoři jsou samozřejmě jen 
ilustrativním výsekem názorů určité části ve-
řejnosti.

DVĚ KATEGORIE
Před vznikem Evropské unie a jejího cíle jed-
notného trhu na kontinentu se právní prostředí 
dalo (až na čestné výjimky) popsat rčením 
„každý pes, jiná ves“ – odborně se tomu říká 
„právní partikularismus“. Každý stát si určo-
val například vlastní podmínky podnikání, 
vlastní úpravu nejdůležitějších smluv, ale 
třeba i cla a další překážky volnému trhu. Dnes 
je tomu výrazně jinak – v některých oblastech 
(např. zmíněná cla) mají všechny členské státy 
EU právní úpravu unifikovanou, tj. stejnou 
(úprava nařízeními). Jiné oblasti jsou pouze 
takzvaně harmonizované, tedy byl stanoven 
jednotný cíl pro všechny státy, přičemž volba 
prováděcího nástroje zůstala v jejich rukou 
(úprava směrnicemi).

KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD
Jako příklad velmi prospěšné právní úpravy, 
která sice „přišla z Bruselu“, ale je zase ve 
všech členských státech EU stejná, uveďme 
tzv. spotřebitelské právo. Ve vztazích podni-
katele (coby obchodního profesionála) a běž-
ného občana (spotřebitele) je druhý zmíněný 
slabší stranou a často se stává obětí nekalých 
obchodních praktik. Cílem legislativní regu-
lace je tedy ochrana spotřebitele. Na evrop-
ské úrovni existuje několik desítek směrnic 
a nařízení, které zlepšují postavení běžných 
občanů ve spotřebitelských vztazích. To 
zahrnuje např. ochranu proti vadným nebo 
nebezpečným výrobkům, nepřiměřeným 
podmínkám ve smlouvách apod. Jak vidno, 
ne vše, co přichází „z Bruselu“, jsou nesmy-
sly. V mnohých případech, kdy čeští občané 
uplatňují svá práva, mají je právě díky le-
gislativě, která má původ v Evropské unii.

KRISTIÁN LÉKO

Když Brusel prospívá
PRÁVNÍ ASPEKTY MEZINÁRODNÍHO DĚNÍ

wikimedia.commons.org 
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Imagine leaving the old known life to travel far beyond the horizon, 
not knowing what to expect of it at all. Nine months of living in the 
African south have been the most exciting experience I could have 
ever asked for. 

Political wars, naked people running 
around jungles full of snakes, thousands 
of  tourists taking safari tours, wild 

beasts craving human flesh and, of course, no 
electricity. These were the first thoughts aris-
ing on my mind when someone said “Africa”. 
But, in spite of all these horrific associations, 
I still felt some kind of curiosity towards this 
place.

The first thought about visiting Africa came 
a few years ago, when my dad’s friend, who is 
now working as a medic in Zimbabwe, invited 
me to stay at her house for some time and to 
basically take a gap year. I wanted to give it 
a try. Nevertheless, my mom did not accept it 
and said she would only allow me such a trip 
when I get a bit older. And finally, at the age 
of 17, when I managed to persuade her to let 
me go, I got my ticket and hit the road. Now, 
if you wonder what to do in Zimbabwe, let me 
tell you about what I have experienced.

Discover the nature!  
Wildlife of southern Africa is always ama-
zing. The best time for sightseeing, e.g. Safari 
tours, house boat trips and all these “hot sum-
mer activities”, is from October till March. It 
is really exciting to see all the exotic animals 
living wild as well as going fishing on a dam 
full of crocodiles. There is a lot to seethat you 
will never forget, but the greatest attraction is 
still the Victoria Falls on border with Zambia, 
where you can walk for hours, take amazing 
photos and, if you like, bungee jump.

Take a course at a local college!  
Taking a course in the very central part of Ha-
rare, the capital of Zimbabwe, is a perfect way 
of getting to know local culture and mentality 

and finding amazing friends. There is a wide 
range of courses offered. I chose a daily form 
of a two-month English course, so that I could 
improve my English. At the end, I got certified 
and could apply for the Hellenic International 
Academy.

Study at an English high school! 
Studying at a high school, which is literally 
one of the best schools in Zimbabwe, is some-
thing you will always look back to. I really en-
joyed the school’s arts department, where you 
could spend your free time painting, drawing 
or making statues. Exciting lessons and lots of 
afternoon activities will make your school feel 
like your second home. By the way, wearing 
a uniform to school makes you feel more like 
a team and also prevents prejudicing.

Volunteer! 
Helping the less fortunate is something truly 
unforgettable. It’s not an easy job, but if you 
have the drive to change something, it will be 
the perfect occupation for your holiday. The 
children’s home I worked at, called Emerald 
Hill, is being run by the Dominican Sisters 
and is totally dependent on donations and 
charity coming from Europe. Therefore, the 
only thing a poor teenage student as me can 
do is to try make the lives of the children as 
much happy as possible by playing games and 
simply being there as a friend they can always 
talk to. 

So, dear delegates, if you do get a chance to 
try any of these, do not hesitate. The experi-
ence is definitely worth the time and patience.

ANNA TAMARA PACURAR 
DELEGÁTKA RWANDY, UNESCO

The Great Zimbabwe

INZERCE

Ať už je to Vaše první slavnostní kon-
ference či jste jen v návalu nadšení 
pozapomněli ty předchozí, nejspíš 
přemýšlíte, jaký oděv je vhodné pro 
tuto příležitost zvolit. Oficiálním dress 
code nadcházejícího slavnostního za-
hájení je business formal.

Dámám se otevírá prostor kreativitě, 
přijatelné jsou kalhoty i sukně de-
centní délky. Heslem dne je elegance, 
věřte, že razit z davu není v noblesních 
prostorách nic příjemného. Ideální 
jsou černá, béžová a další neutrální 
barvy. Důležité je nezapomenout na 
boty s uzavřenou špičkou a přiměřeně 
vysokými podpatky.

Pánové znova pocítí genderovou vý-
hodu, neboť kombinací ozkoušeného 
modelu s tou správnou kravatou ne-
mohou šlápnout vedle. Vysoce dopo-
ručujeme, aby gentlemani ze summitu 
dali přednost bílým košilím. V nepo-
slední řadě pamatujte, že první knof-
lík saka se sluší a patří mít zapnutý. 
Celkově však bude váš úkol díky ob-
leku daleko snazší, a možná i proto se 
vám, na rozdíl od exemplářů něžného 
pohlaví nestane, že byste ráno „neměli 
co na sebe.“
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Hlavní mediální partner

Život na vysoké už dávno není jen nekonečným seriálem sportu, ve-
čírků a zábavy. Sem tam do něj vstoupí také nějaké povinnosti: učení 
na zkoušky, stáž, nebo možnost studovat a cestovat v zahraničí. 
Konto G2.2 je navrženo tak, abyste mohli žít život při studiu na plný 
plyn. Využijte všechny jeho možnosti a nenechte si ujít žádnou příle-
žitost, kterou před vás život postaví. 

Zajímá vás mezinárodní obchod. Sle-
dujete mezinárodní dění, studujete 
jazyky, jste perfektně v obraze. A jed-

noho dne přijde příležitost, kterou musíte 
využít. Odjet ale musíte okamžitě... Mission 
Impossible? S Kontem G2.2 určitě ne.
PRAHA, 08:00 SEČ
Plán dne je jasný: vyrazit na pražské letiště, 
odletět do Londýna a setkat se s Johnem, ma-
nažerem 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: vyplnili jste on-line žádost, 
banka vše připravila a vy jste se už jenom 
stavili na pobočce pro platební kartu. A ještě 
vás banka příjemně překvapila odměnou 
200 Kč za to, že jste u sebe měl platnou ISIC 
kartu. To bylo vlastně naposled, co jste musel 
do kamenné pobočky, teď už vše řešíte on-
-line. Nyní přišel čas využít vaše konto G2.2 
naplno!

PRAHA, 10:30 SEČ
Konečně jste na letišti, je čas zaplatit letenku. 
Pokaždé, když vytáhnete svou platební kartu 
z peněženky, máte pocit výjimečnosti. 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 můžete vyzkoušet horkou novinku: 
účet za telefon zaplatit 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. Před schůzkou máte čas na rych-
lou svačinu. Stavíte se v letištní trafice pro 
nové číslo The Economist a... zapomněli jste 
doma libry. Díky bezkontaktní  kartě,, která 
je součástí vašeho účtu, můžete zaplatit těch 
pár liber pohodlně - stačí ji přiložit, zvukový 
signál potvrdí platbu a časopis je váš.

Konto G2.2 je správný partner nejen 
v České republice, ale také v zahraničí. 
S embosovanou G2 kartou proto máte i v za-
hraničí možnost jednou měsíčně vybrat 

hotovost z bankomatu zdarma. Problém 
doma zapomenutých liber tak vyřešíte raz 
dva, dnes máte šťastný den. 

Zejména v zahraničí oceníte, že je karta 
embosovaná. Není výjimkou, že v menších 
obchodech zde elektronické karty nepřijí-
mají.

LONDÝN – LETIŠTĚ HEATHROW, 
14:20 GMT
Do schůzky s Johnem zbývá 10 minut. Jste 
trochu nervózní, pro rozptýlení 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, Macbook 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 ote-
vřou cestu k zahraničnímu stipendiu a jednou 
možná i full-time práci. 

Na příští tři týdny jste dokonale připra-
veni. S embosovanou kartou máte i v zahra-
ničí cestovní pojištění do 1 mil. korun a díky 
pojištění platebních karet Merlin máte navíc 
pojištěné všechny vaše platební karty vydané 
v ČR, mobil, doklady, klíče, peněženku a ho-
tovost v ní vybranou vaší kartou. A když si 
nebudete s čímkoli vědět rady, stačí zavolat 
osobnímu bankéři v Komerční bance nebo 
jeho asistentovi na Expresní lince.

LONDÝN – LETIŠTĚ HEATHROW, 
16:30 GMT
S vizitkou hotelu v ruce nasedáte do auto-
busu a víte, že dnešním dnem začíná nová 
etapa vašeho života. S kontem G2.2 se nemu-
síte bát žádné výzvy, která přijde!

Buďte připraveni na vše, co vás může po-
tkat v ČR i v zahraničí. Požádejte o konto 
G2.2 online na www.kb-online.cz. Vyplňte 
formulář, Komerční banka vše připraví a vy 
už se jen stavíte na pobočce pro svou novou 
platební kartu.

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

Správná banka je nejlepším společníkem

možnost vedení účtu zdarma  
až do 30 let 

bezkontaktní embosovaná G2 
karta s cestovním pojištěním 

a jedním výběrem z bankomatu 
v zahraničí měsíčně zdarma, nebo 

bezkontaktní  
embosovaná karta s cestovním 
pojištěním v designu Lady se 
slevovým programem (www.

ladykarta.cz) 

možnost mít všechny výběry 
z bankomatů KB zdarma (1 

platba debetní či kreditní kartou 
od KB u obchodníka = vrácení 

poplatku za 1 výběr z bankomatu 
KB debetní kartou) 

měsíční elektronický výpis 

ovládání účtu přes internet,  
telefon i mobil 

zvýhodněné financování pro-
duktů značky Apple, povolený 

debet na účtu, úvěr až 600 tisíc 
korun na financování studia nebo 
čehokoli a kreditní karty A karta 
a Lady karta za výhodných pod-

mínek pro studenty

INZERCE

buďte připraveni na 
vše, co může přijít!
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