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Modely OSN mají již mno-
haletou tradici nejen u nás,
ale prakticky po celém svě-

tě. Ten český se poprvé konal před
šestnácti lety a je největší simulací
mezinárodní organizace v republice.

Pražský model Spojených národů,
předchůdce dnešního Pražského stu-
dentského summitu, postupně rostl
a nabízel svůj program stále větší -
mu počtu mladých lidí. 

Účastníci projektu, studenti střed-
 ních škol z celé České republiky, si
mohou vybrat mezi šesti simulovaný -
mi orgány OSN dle svého zaměření:
Radou bezpečnosti, Valným shro-
 mážděním, Radou pro lidská práva,
Hospodářskou a sociální radou, Pro-
gramem OSN pro životní pro středí
a Světovou obchodní orga ni zací (ví -
ce informací o nich najdete na stra -
ně 6, 7 a 8, pozn. red.).

TÝMOVÁ PRÁCE
Simulace jednání Organizace spo-

jených národů probíhá po celých sedm
Pokračování na straně 5
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Studuješ střední školu a chceš se dozvědět víc 
o mezinárodních vztazích a diplomacii? Vyzkoušej 
něco nového: simulaci jedné z nejvýznamnějších 
mezinárodních organizací. Zkus zastupovat svůj 
oblíbený stát na Modelu OSN!   

Staň se diplomatem! Zažij Model OSN!Vyzkoušej si 
Model NATO!

Student střední školy má 
v rámci Pražského stu dent -
ského summitu dvě alterna-

tivy: Model OSN a Model NATO.
Jejich struktura a náplň jsou po-
 dobné, ale na rozdíl od prvního
zmíněného bude účastník Mo de -
lu NATO vystupovat sám za se -
be (nikoliv v delegaci několika li-
dí) a jeho vyjadřovacím jazykem
se po dobu jednání stane pouze
an g ličtina. V průběhu pro jektu pot-
 ká nové přátele – kole gy vel vy -
slan ce, kteří stejně jako on mají
zá jem o současné dění. Společně 
s nimi dostane příležitost zdo ko-
nalit se v angličtině, navštíví mí -
sta, kam se běžní civilisté jen 
Pokračování na straně 9

Sue, jak bys celý projekt před-
stavila? Co je to Praž ský stu-
 dentský summit?

Sue: Pražský studentský summit
je vzdělávací projekt pro mladé lidi,
kteří mají chuť ve volném čase dělat
něco pro rozvoj své osobnosti. Té -
měř čtyřem stovkám středoškoláků
a vysokoškoláků nabízí možnost si
na několik měsíců vyzkoušet, co to
znamená být diplomatem a zastu po -
vat postoje některého státu v důle -
žitých mezinárodních organizacích.
To je úžasná příležitost. Studenti se
mohou setkat s vrstevníky z celé re-
 publiky, věnovat se mezinárodním
otázkám, naučit se spoustu nových vě-
cí, potkat zajímavé osobnosti a z dis-
kuzí s nimi si odnést nejen inspiraci
pro své další aktivity. 

TŘI ORGANIZACE
Summit se skládá ze tří částí. Ja ké
to jsou a kdo se jich může účastnit?

Matouš: Jedná se o Model OSN,
Model NATO a Model Evropské

unie. Každý z Mo delů je simulací
reálné organizace. Navzájem se od
sebe li ší přístupem k práci, která mů-
že být spíš týmová, nebo spíš indi vi -
du ální. V Modelu OSN je základní
jed not kou delega ce složená z něko -
lika li dí, v dalších dvou vystupuje

delegát sám. Liší se taky jazykem
jednání, kterým je v pří padě Mo de -
lu NATO angličtina. Posledním hlav-
 ním roz dílem je cí lová skupina – za-
tímco Mo delu OSN i Modelu NATO
se účastní stře do ško láci, Model EU
je určen vy so ko ško lákům. 
Pokračování na straně 3

Říká o Pražském studentském summitu (PSS) Matouš
Hruška, který se ho čtyři roky účastnil. O tom, co je 
projekt vlastně zač, proč stojí za to se do něj přihlásit 
a jak člověku může změnit život, si povídal se Sue 
Nguyen, bývalou účastnicí Summitu, která dnes stojí
v jeho čele jako zástupkyně hlavního koordinátora.

„Zábava a vědomosti: skvělá kombinace!“

„Summit nabízí 
možnost si na několik

měsíců vyzkoušet, 
co to znamená být 

diplomatem.“ 



Milé čtenářky a čtenáři,

dovolte mi, abych vám po dlouhé do -
bě nabídnul zbrusu nové číslo Chro-
nicle, novin Pražského stu dentského
summitu – projektu, který na začát -
ku září otevřel studentům své brány
již po šestnácté. Pokud jste o nás až
doposud neslyšeli, Chro nicle vám
přinese bližší informace a ukáže, jak
pestrou škálu možností nabízí pro-
jekt svým účastníkům. Na své si při-
j dou i ti z vás, kteří se s ná mi již set-
kali: na následujících strán kách se
dočtete o novinkách při pravených
pro letošní ročník.

Pražský studentský summit je v rám -
ci střední Evropy zcela unikátním
vzdělávacím projektem, který na své
půdě sdružuje studenty středních i vy-
 sokých škol z celé České republiky.
Ti poté prostřednictvím simulace třech
klíčových mezinárodních organiza -
cí, jež probíhá v anglickém i českém
jazyce, získávají dovednosti, znalo -
sti a zkušenosti využitelné jak ve stu-

 dijním, tak v budoucím profesním
životě. Kromě toho mají možnost se
setkat se zajímavými hosty jak z ob-
 lasti diplomacie, tak z akademické
či obchodní sféry.

Není důležité, jestli jste stu den -
tem, pedagogem či ředitelem školy;
v Chronicle naleznete mnoho za jí -
mavých informací o celém projektu.
Dozvíte se více o možnosti vy zkou -
šet si několikaměsíční diplomatická
jednání, při kterých můžete potkat
na čtyři sta mladých lidí z celé Čes -
ké republiky, nebo se seznámíte s je-
 di nečným programem alternativního
vzdělávání, jenž je pro současné stu-
denty velkým lákadlem. Chro ni cle
vám při blíží cestu, jak se do Praž-
ského studentského summitu zapojit.

Přeji vám příjemné čtení a s mno-
 hými z vás se těším na brzké shle-
 dání!
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editorial

David Petrbok
hlavní koordinátor PSS

Nebát se přihlásit je základ, bez kterého to nejde
Pokračování ze strany 1
Jak probíhá jeden ročník Sum-
 mitu?

Matouš: Ročník začíná vždy na
začátku září a „pronásleduje“ své
účastníky téměř po zbytek školního
roku. Po přijímacím řízení (více in-
 formací o něm najdete na str. 5 a 9,
pozn. red.) vypukne první část ce lé -
ho projektu složená z pěti příprav -
ných setkání (workshopů), které se
konají vždy v sobotu od rána až do
od po ledne. Během nich mohou de le-
gáti rozvíjet různé schopnosti, ať je
to práce s informačními zdroji a zlep-
šování mluveného projevu, ne bo se
učit strategiím vyjednávání a eti ke -
tě, která k práci diplomata neod my -
s litelně patří. K tomu jim pomáhá
ne jen spousta in terak tiv ních her a ce-
lý tým Summitu, ale i mno ho reno -
mo vaných hostů. Odpoledne na stu-
 denty čeká už praktičtější cvi čení –
práce v jednotlivých Mo de lech, kde
bě hem jednání zastupují přidělený
stát a obhajují jeho po li ti ku. 

Po celou dobu navíc probíhají nej-
různější doprovodné akce, které ta -
ky určitě stojí za to!

A co se děje po skončení příprav -
né části?

Sue: Druhou částí projektu, která
následuje po této přípravě, je břez-
nová čtyřdenní konference. Je to vel-
mi oficiální akce, na níž si stu denti
mohou se vším všudy vy zkou šet,
jak probíhají jednání na té nejvyšší
úrovni. Ke slavnostnímu zahájení,
kte ré se v minulosti konalo například
v Obec    ním domě, patří významní
hosté z ob lasti diplomacie i projevy
delegá tů před celým sá lem. Během
samotné ho jednání mohou účastníci
násled  ně zužitkovat vše, co se za uply-
 nulé  měsíce přípra vy naučili, vyzkou -
ší si různé formáty jednání nebo zjistí,
že to dů ležité se většinou nerozhoduje
v jed nacích sálech, ale mimo ně –
v kuloárech. Každý má samozřejmě
své zájmy, které se snaží prosadit. Je
třeba umět odhadnout svého protiv -
níka, ale i us toupit a naučit se vytvá -
řet kom pro misy. Jednoduše, studenti
se na chvilku stanou opravdovými
diplomaty.

VÍM, JAK NA TO
Proč si myslíte, že stojí za to se PSS
účastnit? Co vás přimělo s ním
trávit tolik volného času?

Sue: Byla to možnost posunout
se každý ročník o něco dál. Během
své ho prvního delegátského roku se
mi povedlo odhodit ostych, postavit
se před velké publikum a něco říct.

Postupně jsem se snažila pracovat
na tom, aby to, co říkám, nemělo jen
dobrou formu, ale i obsah. 

Kromě toho jsem byla pokaždé
zvědavá, s kým novým se sezná-
mím – na workshopy přicházely
nejrůz nější osobnosti ze světa di-
plomacie, politiky nebo mezinárod-

ních vztahů, lidé, o kterých jsem
četla v novinách. A najednou jsem
s nimi mohla di skutovat. Díky pro-
jektu jsem se po dívala do míst, kam
se člověk jen tak nedostane, napří-
klad do Bruselu do Evropského par-
lamentu, do vídeňského centra OSN,
ale i na mnoho dalších.  Summit je
sice „jen“ si mu lací činnosti velkých
organizací, ale pořád má silnou vaz -
bu na realitu. Když jsem zastupo-
vala Německo, konzultovala jsem to
s německým velvyslancem. To byl
úžasný zá ži tek. 

Matouš: Mně se na Summitu hroz -
ně líbí – a teď to možná bude znít ja -
ko fráze, ale myslím to opravdu
vážně – že je to platforma, která dá -
vá pro stor ukázat a rozvíjet, co v to -
bě je. Jde to ruku v ruce – když tě něco
baví a ně kdo ti dává příležitost to
zlep šovat a učí tě, jak na to, a na víc
je oko lo tebe hromada dalších lidí,
které to taky baví, je to hrozně kom-
 plex ní. Jedna věc pohání kupředu
druhou.

Vždycky mě hrozně překvapilo,
že je tolik lidí mého věku, kteří se
zajímají o totéž co já. Díky tomu, že
jsem viděl, že i ostatní jsou stejně
zapálení, jsem byl hrozně moti -
vova ný se dál něco učit. Navíc jsem
dí ky PSS poznal osobnosti jako je
třeba William Martin (bývalý porad -

ce ame rického prezidenta Ronalda
Rea ga na, pozn. red.), ke kterému
bych se ji nak asi nedostal.

Matouši, přijali tě na tři velké fa-
kulty Univerzity Karlovy – na Práv-
 nickou fakultu, Filozofickou fakul-
tu i na Fakultu sociálních věd.
Myslíš, že jsi díky PSS měl před
ostatními nějaký náskok?

Matouš: To je jasná věc. Infor -
ma cí, které jsem díky Summitu zís-
kal, je spousta, a postupně jsem
zjis til, že mám vlastně docela pře-
hled. Když jsem četl v novinách, že
se něco sta lo, už jsem nemusel mít
strach to oko mentovat. Díky PSS
mám kamarády, od kterých jsem měl
o přijímačkách dostatek informací
a ma teriálů, a vě děl jsem, na čem
mám pracovat a na co přesně se při-
pravit nebo kde co hledat.  

Na rozdíl od klasické výuky jsem
všechny informace, které jsem se učil,
používal i v praxi, a tím mi přešly do
krve. Měl jsem pocit, že když se ně -

co učím, není to vytržené z kon textu
a dokážu si pod tím něco představit.

HLAVNĚ SE NEBÁT
Proč si myslíte, že Pražský student-
ský summit u nás v České republi -
ce dnes zastává tak důležitou pozici?

Sue: Projekt studenty motivuje se
i mimo školní lavice vzdělávat a ro-
z víjet, a to v takových oblastech,
kte ré se jim hodí v dalším životě.
Třeba při čtení zahraničních zpráv
v no vi nách jsou v obraze a nemají
pro blém přednést prezentaci v pře-
plněné au le na vysoké škole. Sum-
mit jim také ukazuje, jak důležité je
vnímat a chá pat v souvislostech
dění kolem se be. O angažovanosti
naší ob  čan ské spo lečnosti se mluví
spíše ne ga tiv ně. My jsme však gene-
race, která se na ro dila v době vel-
kých změn, a my slím, že bychom se
měli pokoušet s do posud zažitou pa-
sivitou něco dělat. Věřím, že Summit
každoročně vy sí lá do světa aktivní
a schopné je din ce, kteří společnost
postupně rozhýbou a budou ji vést
správným směrem. Usiluje o to už
patnáct let.

A pokud má někdo strach při hlá -
sit se? 

Sue: Rozhodně není třeba se bát!
Matouš: Každý se na začátku tro-

 chu bojí. Ale to se musí překonat.
První rok jsem se dlouho rozmýšlel,
ale dneska bych do toho šel okam -
žitě znovu.

Tereza Jermanová

ČTĚTE

Summit očima
pedagoga:

Jak srovnává klasický 
a alternativní způsob vzdělávání
učitel Ivan Machek?

Více na straně 4

Pohled účastníků 
Pražského studentského
summitu:

Vyplatí se do projektu zapojit?
Jak to vidí sami studenti? 

Více na straně 11

4

„Díky Summitu jsem věděl, na co se mám 
připravit a kde to hledat.“ (Matouš o přijímačkách 

na vysokou školu)

Poděl se s ostatními o své nápady.

Je třeba něco dělat s doposud zažitou pasivitou. (Sue)

Diskutuj s odborníky.

Staň se zástupcem jakéhokoliv státu.

Získej skvělé přátele.
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vala Německo, konzultovala jsem to
s německým velvyslancem. To byl
úžasný zá ži tek. 

Matouš: Mně se na Summitu hroz -
ně líbí – a teď to možná bude znít ja -
ko fráze, ale myslím to opravdu
vážně – že je to platforma, která dá -
vá pro stor ukázat a rozvíjet, co v to -
bě je. Jde to ruku v ruce – když tě něco
baví a ně kdo ti dává příležitost to
zlep šovat a učí tě, jak na to, a na víc
je oko lo tebe hromada dalších lidí,
které to taky baví, je to hrozně kom-
 plex ní. Jedna věc pohání kupředu
druhou.

Vždycky mě hrozně překvapilo,
že je tolik lidí mého věku, kteří se
zajímají o totéž co já. Díky tomu, že
jsem viděl, že i ostatní jsou stejně
zapálení, jsem byl hrozně moti -
vova ný se dál něco učit. Navíc jsem
dí ky PSS poznal osobnosti jako je
třeba William Martin (bývalý porad -

ce ame rického prezidenta Ronalda
Rea ga na, pozn. red.), ke kterému
bych se ji nak asi nedostal.

Matouši, přijali tě na tři velké fa-
kulty Univerzity Karlovy – na Práv-
 nickou fakultu, Filozofickou fakul-
tu i na Fakultu sociálních věd.
Myslíš, že jsi díky PSS měl před
ostatními nějaký náskok?

Matouš: To je jasná věc. Infor -
ma cí, které jsem díky Summitu zís-
kal, je spousta, a postupně jsem
zjis til, že mám vlastně docela pře-
hled. Když jsem četl v novinách, že
se něco sta lo, už jsem nemusel mít
strach to oko mentovat. Díky PSS
mám kamarády, od kterých jsem měl
o přijímačkách dostatek informací
a ma teriálů, a vě děl jsem, na čem
mám pracovat a na co přesně se při-
pravit nebo kde co hledat.  

Na rozdíl od klasické výuky jsem
všechny informace, které jsem se učil,
používal i v praxi, a tím mi přešly do
krve. Měl jsem pocit, že když se ně -

co učím, není to vytržené z kon textu
a dokážu si pod tím něco představit.

HLAVNĚ SE NEBÁT
Proč si myslíte, že Pražský student-
ský summit u nás v České republi -
ce dnes zastává tak důležitou pozici?

Sue: Projekt studenty motivuje se
i mimo školní lavice vzdělávat a ro-
z víjet, a to v takových oblastech,
kte ré se jim hodí v dalším životě.
Třeba při čtení zahraničních zpráv
v no vi nách jsou v obraze a nemají
pro blém přednést prezentaci v pře-
plněné au le na vysoké škole. Sum-
mit jim také ukazuje, jak důležité je
vnímat a chá pat v souvislostech
dění kolem se be. O angažovanosti
naší ob  čan ské spo lečnosti se mluví
spíše ne ga tiv ně. My jsme však gene-
race, která se na ro dila v době vel-
kých změn, a my slím, že bychom se
měli pokoušet s do posud zažitou pa-
sivitou něco dělat. Věřím, že Summit
každoročně vy sí lá do světa aktivní
a schopné je din ce, kteří společnost
postupně rozhýbou a budou ji vést
správným směrem. Usiluje o to už
patnáct let.

A pokud má někdo strach při hlá -
sit se? 

Sue: Rozhodně není třeba se bát!
Matouš: Každý se na začátku tro-

 chu bojí. Ale to se musí překonat.
První rok jsem se dlouho rozmýšlel,
ale dneska bych do toho šel okam -
žitě znovu.

Tereza Jermanová

ČTĚTE

Summit očima
pedagoga:

Jak srovnává klasický 
a alternativní způsob vzdělávání
učitel Ivan Machek?

Více na straně 4

Pohled účastníků 
Pražského studentského
summitu:

Vyplatí se do projektu zapojit?
Jak to vidí sami studenti? 

Více na straně 11

4

„Díky Summitu jsem věděl, na co se mám 
připravit a kde to hledat.“ (Matouš o přijímačkách 

na vysokou školu)

Poděl se s ostatními o své nápady.

Je třeba něco dělat s doposud zažitou pasivitou. (Sue)

Diskutuj s odborníky.

Staň se zástupcem jakéhokoliv státu.

Získej skvělé přátele.
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Jaký byl váš úplně prvotní do jem
z projektu?

Byl jsem nadšený, protože je to
určitá platforma, která studentům
umožňuje vyjadřovat názory a po-
 rov návat svoje zkušenosti se zku še -
nostmi ostatních. Pro studenty gym-
názií nebo středních škol je totiž
při praveno mnoho olympiád nebo
soutěží z exaktních věd. To je samá
biologie, fyzika, chemie. Ale v hu ma-
nitních vědách není skoro nic, natož
v devadesátých letech. 

Jaký typ studentů se Pražského
studentského summitu účastní?

V první řadě studenti, kteří se
chtějí něco naučit. Ale nejen ti, co

chtějí pracovat v diplomatických
službách a podobně. Naopak, i když
se díky Summitu rozhodnou, že to
pro ně není ta pravá cesta, tak je to
přínos. Pomůže jim to s hledáním
sama sebe. Ať člověk pak dělá ja-
 koukoliv práci, Summit je ideální
zkušeností v komunikaci s lidmi.

Co studentům škola nedá a Sum-
 mit ano?

Obecně řečeno, škola dbá na pře-
 dem jasnou připravenost v daném
tématu – studenti se dozvědí něco
od kantora, ten to pak od nich chce
v testu. Na Summitu musí aktivně
myslet. Je třeba být dobře při pra -
vený, to ano, ale také duchapřítom -

ný. Studenti se musí snažit, aby se
aktuální debata vyvíjela v jejich pro-
 spěch. Situace, na kterou se třeba
při pravují, vůbec nemusí nastat, ale
pokud nastane, tak je potřeba vě  -
domosti pohotově použít. Neučí se
přeci pro momentální přezkoušení 
z toho, co se naučili minulý týden 
o jakémsi autorovi. Vzdělání je nad-
 hodnota našeho vlastního já – set-
 kám se s ostatními lidmi a popasuju
se s nimi, pak se ukáže vzdělání. Na
to česká škola nepřipravuje, řek ně -
me si to na rovinu.

Vnímáte vývoj studentů, kteří se
projektu účastní?

Myslím, že víc je to vidět na mlad-
ších studentech. Ti starší, třeťáci,
čtvrťáci tam jedou jako ostřílení ko-
 záci a vrátí se jako ostřílení kozáci
se zkušenostmi navíc. Kdežto na
těch mladších je vidět posun vůči
ostatním ze třídy. Řekl bych, že to
je takový nadhled, díky němuž jsou
schopni různých přesahů nad rámec

toho, co jim poskytuje klasické vzdě-
lání, ale to se vracím k předchozí
otázce. Jsou schopni dohlédnout dál,
nejen vzhledem ke svému vlast ní -
mu vývoji. 

Jan Teplý

Základním předpokladem pro
účast je být studentem střední
školy. Ne záleží na tom, zda

studuješ eko no mické lyceum, gym-
 názium či ško lu s humanitním za-
měřením. Zúčastnit se může opravdu
každý. Pokud jsi splnil tuto pod mín -
ku, máš skoro vyhráno. Teď ještě
zjisti, jestli má ně kdo ve tvém okolí
podobné zájmy jako ty.

VÝBĚR STÁTU NENECHEJ 
NÁHODĚ

V rámci Modelu OSN se tvoří de-
legace jednotlivých států. Každý stát
má zastoupení minimálně ve třech 
a maximálně v šesti orgánech, če -

muž odpovídá i počet studentů,
kteří jej reprezentují. Jestli si nejsi
jist, zda bys mezi spolužáky našel
do statek zájemců, zeptej se svého
uči tele společenských věd či děje-
pisu. Po kud budeš úspěšný v hledá -
ní a dáš dohromady tým, zbývá ti už
„jen“ uspět ve výběrovém řízení. Již
mno ho let je zájem studentů vět ší,
než jaký můžeme uspokojit, proto je
nut né, abys společně se svým tý -
mem napsal esej na zadané téma tý-
kající se vámi preferovaného státu.
Z na bídky zemí, kterou nalezneš na
we bových stránkách, si můžete vy-
brat tu, kterou byste chtěli zastupo-
vat, a k tomu dvě náhradní varianty

pro případ, že byste neuspěli s tou,
kte rou máte na prvním místě. Při
vý běru reprezentované země nejsou
žádná omezení.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIUM: ESEJ
Témata esejí jsou následovná: za-

 hraniční politika, ekonomická si tu -
ace či sousedské vztahy vybrané ze-
mě v regionu. Při vyhodnocování
bude brán zřetel nejen na faktickou
správnost, ale i na originalitu, gra-
matickou a stylistickou stránku. Po -
kud chcete patřit mezi úspěšné ucha-
zeče, měli byste zvážit, z jakých in-
 formačních zdrojů čerpat. Z vý bě -
rového řízení budou automaticky

vyřazovány plagiáty. Celý proces při-
 jímacího řízení probíhá online, proto
nemusíte nic posílat poštou. Na zá-
 kladě eseje a správně provedené
re gistrace jsou vybrány delegace,
které budou hájit zájmy přidělených
zemí.

Pokud ti tento článek neod po vě -
děl na všechny otázky nebo hledáš
seznam zastoupených států či in for -
mace o jednotlivých orgánech Mo-
 delu OSN, využij webových stránek
www.studentsummit.cz, kde v sekci
Modelu OSN najdeš vše podstat -
né. Další dotazy směřuj na adresu
model.osn@amo.cz. Uzá věrka při-
hlášek je 30. září. 

Historie Asociace sahá do ro -
ku 1997, kdy vznikla jako
zaštiťující organizace teh dej-

šího Pražského modelu Spojených
národů. Ze skromného stu dentského
sdružení se vyvinula v respek to va -
nou instituci, která pořádá expertní

mezinárodní konference a množství
veřejně přístupných diskuzí, vydává
desítky odborných studií na aktuální
mezinárodní témata nebo pomáhá 
s budováním občanské společnosti
v Bělorusku a na Ukrajině. Přitom
si zachovává svou nezávislost, a to

na státních institucích i politických
stranách.

VZDĚLÁVÁNÍ – NEJEN SUMMIT
Jedním z hlavních cílů AMO je

vzdělávat českou veřejnost v za hra -
niční politice a mezinárodních vzta-
zích. Prim v této oblasti hraje Pražský
studentský summit, který je nej star -
ším a také vůbec nejrozsáhlejším
projektem Asociace. Vedle něj pro-
 bíhá i řada dalších aktivit. Soutěž
Rozbalto.eu – Nebuď evropský ba -
lík! (www.rozbalto.eu) seznamuje
středoškoláky s Evropskou unií, pri-
čemž její vítězové mají možnost
navštívit unijní instituce v Bruselu.
Od tohoto podzimu bude po českých
ná dražích opět putovat výstava fo-
tografií Jak pomáháme Afgháni s -
tá nu. Již sedmým rokem se AMO
po dílí na organizaci mezinárodní Vi-
segrádské letní školy v Krakově. 

EXPERTNÍ ZÁZEMÍ 
Klíčové spektrum činnosti Aso-

 ciace tvoří výzkum v oblasti zahra -

niční politiky a mezinárodních vzta hů.
Výzkumné centrum AMO sdružuje
zhruba dvacet analytiků  – expertů
na různé světové regiony. Ti se po-
 dí lí na přípravě odborných pu b li -
kací, novinových článků a komen-
tářů do médií (většina je ke stažení
na webu www.amo.cz) a pořádání ex-
pertních setkání se zástupci diplo -
macie, akademické sféry, politiky
i byznysu. Asociace také každoroč -
ně představuje soubor doporučení
Agenda pro českou zahraniční po li -
tiku, která přináší nezávislý expertní
pohled na to, jak by měly vypadat
priority české diplomacie v konkrét -
ním kalendářním roce. 

Aktuální informace o veřejných
akcích a publikacích Asociace zí ská -
te na www.amo.cz (kde se také mů-
žete zaregistrovat k odběru no vinek)
a na našem facebookovém profilu.

Jakub Eberle
tajemník Asociace pro 

mezinárodní otázky
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Asociace pro mezinárodní otázky: 
(nejen) pořadatel Summitu
Organizátor Summitu – Asociace pro mezinárodní otázky
(AMO) – je jednou z největších a nej výz nam něj ších
neziskových organizací v oblasti mezinárodních vztahů
v České republice. Realizuje celou řadu aktivit, které
jsou soustředěny ve třech hlavních pilířích: výzkum,
vzdělávání a mezinárodní projekty.

Jak se přihlásit do Modelu OSN

Pokračování ze strany 1
měsíců. Studenti se do projektu při-
hlašují v delegacích, které tvoří tří
až šestičlenné týmy. Model se skládá
ze dvou hlavních částí, a sice z pří-
prav ných setkání (tzv. workshopů)
a ze závěrečné konference. Během
pěti workshopů mají studenti mož-
nost setkat se a diskutovat s význam -
ný mi osobnostmi české i zahraniční
po litiky. V minulých ročnících přišli
pře dat své zkušenosti mimo jiné ny-
 nější velvyslankyně ČR ve Francii
Marie Chatardová, bývalý mluvčí
preziden ta republiky Václava Havla
Ladislav Špaček či Karel Kovanda,
náměstek generálního ředitele pro
vnější vztahy Evropské komise.

Během dopolední části worksho -
pu se studenti seznamují s různými
oblastmi mezinárodních vztahů, od
politických a ekonomických pro blé -
mů až po lidskoprávní tematiku. Cí -
lem je, aby si každý student našel to
své a získal informace od těch nej-
 kvalifikovanějších odborníků. Zá ro-
 veň mají účastníci možnost vystou-
pit před více než třemi sty studenty
ze všech koutů České republiky se

stanovisky zastupovaných států k vy-
branému tématu.

Odpoledne již studenti zasedají 
v jednotlivých orgánech Modelu OSN,
kde získávají možnost zlepšovat se
v řečnických a komunikačních do-
vednostech, vytvářet si názor na nej-
 různější problémy mezinárodního
společenství či projednávat ty nej-
palčivější otázky dneška. Cílem těch-
to přípravných setkání je nabídnout
prostor studentům, kteří mají chuť
získat nové poznatky a rozvíjet již
zmíněné schopnosti.

UMĚNÍ KOMPROMISU
Závěrečná konference je cílovou

stanicí všech tří Modelů, včetně Mo-
 delu OSN. Během čtyř dní studenti
zužitkují nabyté poznatky, které zí s-
kali během workshopů. Součástí kon-
 ference je slavnostní zahájení, kde
pomyslní velvyslanci jednotlivých
států vystupují se svými proslo vy
před ostatními účastníky a vý znam -
nými hosty. Slavnostní zahájení se
tradičně odehrává v repre zentativ -
ních prostorách v centru Prahy. Po
něm studenti zasedají v jednotlivých

orgánech a projednávají schválené
body agendy. Každý delegát musí
po celou dobu hájit zájmy státu, kte -
rý reprezentuje, nikoliv své vlastní.
Výsledkem jednání jsou deklarace
či rezoluce o tématech,  kterými se za  -
bývá i samotná mateřská organiza -
ce. Ty jsou následně prezentovány na
slavnostním zakončení.

REÁLNÉ ORGANIZACE
V průběhu celého ročníku mají

na víc účastníci možnost navštívit sku-
tečné mezinárodní instituce, jejichž

činnost simulují. Například v loň -
ském roce se konala exkurze jak do
ženevského, tak do ví deň ské ho cen -
tra OSN, kde mohli mladí diplomaté
načerpat novou motivaci a obhléd-
nout si své možné budoucí půso-
biště.

K dnešnímu dni se Modelu OSN
zúčastnilo na 4 000 středoškolských
studentů. Pokud tě projekt nadchl 
a chceš si rozšířit své vědomosti a do-
 vednosti, neváhej a přihlas se!

Ondřej Wágner

Průběh Modelu OSN: od eseje po konferenci

Zajímáš se o dění na naší planetě? Chceš se zlepšit ve
svém mluveném projevu? Nejsou ti lhostejné soudobé
globální konflikty? Oslovila tě myšlenka simulovaného
jednání Organizace spojených národů? Pak neváhej 
a přihlas se do Modelu OSN! Pokud si nevíš rady, 
následující řádky ti zajisté zodpoví všechny tvé otázky.

„Vzdělání je nadhodnota našeho vlastního já,“
říká učitel Ivan Machek
Fanoušek moudrosti, historie a humoru, takový je 
v kostce Ivan Machek. Díky jeho osobní angažovanosti
gymnázium v Ostrově už patnáct let vysílá na Pražský
studentský summit své reprezentanty. Jaké důvody ho 
k tomu vedou? 

Mgr. IVAN MACHEK  
V roce 1989 nastoupil na Vysokou
školu pedagogickou v Hradci Krá-
lové, kde  vystudoval dějepis a spo-
 lečenské vědy. Poté prošel dvou-
letým kurzem pro učitele dějepisu
pořádaným FF UK. Dnes pracuje
ve školství a zajímá se o dějiny di-
 plomacie a geopolitiku.

Model OSN
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Jaký byl váš úplně prvotní do jem
z projektu?

Byl jsem nadšený, protože je to
určitá platforma, která studentům
umožňuje vyjadřovat názory a po-
 rov návat svoje zkušenosti se zku še -
nostmi ostatních. Pro studenty gym-
názií nebo středních škol je totiž
při praveno mnoho olympiád nebo
soutěží z exaktních věd. To je samá
biologie, fyzika, chemie. Ale v hu ma-
nitních vědách není skoro nic, natož
v devadesátých letech. 

Jaký typ studentů se Pražského
studentského summitu účastní?

V první řadě studenti, kteří se
chtějí něco naučit. Ale nejen ti, co

chtějí pracovat v diplomatických
službách a podobně. Naopak, i když
se díky Summitu rozhodnou, že to
pro ně není ta pravá cesta, tak je to
přínos. Pomůže jim to s hledáním
sama sebe. Ať člověk pak dělá ja-
 koukoliv práci, Summit je ideální
zkušeností v komunikaci s lidmi.

Co studentům škola nedá a Sum-
 mit ano?

Obecně řečeno, škola dbá na pře-
 dem jasnou připravenost v daném
tématu – studenti se dozvědí něco
od kantora, ten to pak od nich chce
v testu. Na Summitu musí aktivně
myslet. Je třeba být dobře při pra -
vený, to ano, ale také duchapřítom -

ný. Studenti se musí snažit, aby se
aktuální debata vyvíjela v jejich pro-
 spěch. Situace, na kterou se třeba
při pravují, vůbec nemusí nastat, ale
pokud nastane, tak je potřeba vě  -
domosti pohotově použít. Neučí se
přeci pro momentální přezkoušení 
z toho, co se naučili minulý týden 
o jakémsi autorovi. Vzdělání je nad-
 hodnota našeho vlastního já – set-
 kám se s ostatními lidmi a popasuju
se s nimi, pak se ukáže vzdělání. Na
to česká škola nepřipravuje, řek ně -
me si to na rovinu.

Vnímáte vývoj studentů, kteří se
projektu účastní?

Myslím, že víc je to vidět na mlad-
ších studentech. Ti starší, třeťáci,
čtvrťáci tam jedou jako ostřílení ko-
 záci a vrátí se jako ostřílení kozáci
se zkušenostmi navíc. Kdežto na
těch mladších je vidět posun vůči
ostatním ze třídy. Řekl bych, že to
je takový nadhled, díky němuž jsou
schopni různých přesahů nad rámec

toho, co jim poskytuje klasické vzdě-
lání, ale to se vracím k předchozí
otázce. Jsou schopni dohlédnout dál,
nejen vzhledem ke svému vlast ní -
mu vývoji. 

Jan Teplý

Základním předpokladem pro
účast je být studentem střední
školy. Ne záleží na tom, zda

studuješ eko no mické lyceum, gym-
 názium či ško lu s humanitním za-
měřením. Zúčastnit se může opravdu
každý. Pokud jsi splnil tuto pod mín -
ku, máš skoro vyhráno. Teď ještě
zjisti, jestli má ně kdo ve tvém okolí
podobné zájmy jako ty.

VÝBĚR STÁTU NENECHEJ 
NÁHODĚ

V rámci Modelu OSN se tvoří de-
legace jednotlivých států. Každý stát
má zastoupení minimálně ve třech 
a maximálně v šesti orgánech, če -

muž odpovídá i počet studentů,
kteří jej reprezentují. Jestli si nejsi
jist, zda bys mezi spolužáky našel
do statek zájemců, zeptej se svého
uči tele společenských věd či děje-
pisu. Po kud budeš úspěšný v hledá -
ní a dáš dohromady tým, zbývá ti už
„jen“ uspět ve výběrovém řízení. Již
mno ho let je zájem studentů vět ší,
než jaký můžeme uspokojit, proto je
nut né, abys společně se svým tý -
mem napsal esej na zadané téma tý-
kající se vámi preferovaného státu.
Z na bídky zemí, kterou nalezneš na
we bových stránkách, si můžete vy-
brat tu, kterou byste chtěli zastupo-
vat, a k tomu dvě náhradní varianty

pro případ, že byste neuspěli s tou,
kte rou máte na prvním místě. Při
vý běru reprezentované země nejsou
žádná omezení.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIUM: ESEJ
Témata esejí jsou následovná: za-

 hraniční politika, ekonomická si tu -
ace či sousedské vztahy vybrané ze-
mě v regionu. Při vyhodnocování
bude brán zřetel nejen na faktickou
správnost, ale i na originalitu, gra-
matickou a stylistickou stránku. Po -
kud chcete patřit mezi úspěšné ucha-
zeče, měli byste zvážit, z jakých in-
 formačních zdrojů čerpat. Z vý bě -
rového řízení budou automaticky

vyřazovány plagiáty. Celý proces při-
 jímacího řízení probíhá online, proto
nemusíte nic posílat poštou. Na zá-
 kladě eseje a správně provedené
re gistrace jsou vybrány delegace,
které budou hájit zájmy přidělených
zemí.

Pokud ti tento článek neod po vě -
děl na všechny otázky nebo hledáš
seznam zastoupených států či in for -
mace o jednotlivých orgánech Mo-
 delu OSN, využij webových stránek
www.studentsummit.cz, kde v sekci
Modelu OSN najdeš vše podstat -
né. Další dotazy směřuj na adresu
model.osn@amo.cz. Uzá věrka při-
hlášek je 30. září. 

Historie Asociace sahá do ro -
ku 1997, kdy vznikla jako
zaštiťující organizace teh dej-

šího Pražského modelu Spojených
národů. Ze skromného stu dentského
sdružení se vyvinula v respek to va -
nou instituci, která pořádá expertní

mezinárodní konference a množství
veřejně přístupných diskuzí, vydává
desítky odborných studií na aktuální
mezinárodní témata nebo pomáhá 
s budováním občanské společnosti
v Bělorusku a na Ukrajině. Přitom
si zachovává svou nezávislost, a to

na státních institucích i politických
stranách.

VZDĚLÁVÁNÍ – NEJEN SUMMIT
Jedním z hlavních cílů AMO je

vzdělávat českou veřejnost v za hra -
niční politice a mezinárodních vzta-
zích. Prim v této oblasti hraje Pražský
studentský summit, který je nej star -
ším a také vůbec nejrozsáhlejším
projektem Asociace. Vedle něj pro-
 bíhá i řada dalších aktivit. Soutěž
Rozbalto.eu – Nebuď evropský ba -
lík! (www.rozbalto.eu) seznamuje
středoškoláky s Evropskou unií, pri-
čemž její vítězové mají možnost
navštívit unijní instituce v Bruselu.
Od tohoto podzimu bude po českých
ná dražích opět putovat výstava fo-
tografií Jak pomáháme Afgháni s -
tá nu. Již sedmým rokem se AMO
po dílí na organizaci mezinárodní Vi-
segrádské letní školy v Krakově. 

EXPERTNÍ ZÁZEMÍ 
Klíčové spektrum činnosti Aso-

 ciace tvoří výzkum v oblasti zahra -

niční politiky a mezinárodních vzta hů.
Výzkumné centrum AMO sdružuje
zhruba dvacet analytiků  – expertů
na různé světové regiony. Ti se po-
 dí lí na přípravě odborných pu b li -
kací, novinových článků a komen-
tářů do médií (většina je ke stažení
na webu www.amo.cz) a pořádání ex-
pertních setkání se zástupci diplo -
macie, akademické sféry, politiky
i byznysu. Asociace také každoroč -
ně představuje soubor doporučení
Agenda pro českou zahraniční po li -
tiku, která přináší nezávislý expertní
pohled na to, jak by měly vypadat
priority české diplomacie v konkrét -
ním kalendářním roce. 

Aktuální informace o veřejných
akcích a publikacích Asociace zí ská -
te na www.amo.cz (kde se také mů-
žete zaregistrovat k odběru no vinek)
a na našem facebookovém profilu.

Jakub Eberle
tajemník Asociace pro 

mezinárodní otázky
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Asociace pro mezinárodní otázky: 
(nejen) pořadatel Summitu
Organizátor Summitu – Asociace pro mezinárodní otázky
(AMO) – je jednou z největších a nej výz nam něj ších
neziskových organizací v oblasti mezinárodních vztahů
v České republice. Realizuje celou řadu aktivit, které
jsou soustředěny ve třech hlavních pilířích: výzkum,
vzdělávání a mezinárodní projekty.

Jak se přihlásit do Modelu OSN

Pokračování ze strany 1
měsíců. Studenti se do projektu při-
hlašují v delegacích, které tvoří tří
až šestičlenné týmy. Model se skládá
ze dvou hlavních částí, a sice z pří-
prav ných setkání (tzv. workshopů)
a ze závěrečné konference. Během
pěti workshopů mají studenti mož-
nost setkat se a diskutovat s význam -
ný mi osobnostmi české i zahraniční
po litiky. V minulých ročnících přišli
pře dat své zkušenosti mimo jiné ny-
 nější velvyslankyně ČR ve Francii
Marie Chatardová, bývalý mluvčí
preziden ta republiky Václava Havla
Ladislav Špaček či Karel Kovanda,
náměstek generálního ředitele pro
vnější vztahy Evropské komise.

Během dopolední části worksho -
pu se studenti seznamují s různými
oblastmi mezinárodních vztahů, od
politických a ekonomických pro blé -
mů až po lidskoprávní tematiku. Cí -
lem je, aby si každý student našel to
své a získal informace od těch nej-
 kvalifikovanějších odborníků. Zá ro-
 veň mají účastníci možnost vystou-
pit před více než třemi sty studenty
ze všech koutů České republiky se

stanovisky zastupovaných států k vy-
branému tématu.

Odpoledne již studenti zasedají 
v jednotlivých orgánech Modelu OSN,
kde získávají možnost zlepšovat se
v řečnických a komunikačních do-
vednostech, vytvářet si názor na nej-
 různější problémy mezinárodního
společenství či projednávat ty nej-
palčivější otázky dneška. Cílem těch-
to přípravných setkání je nabídnout
prostor studentům, kteří mají chuť
získat nové poznatky a rozvíjet již
zmíněné schopnosti.

UMĚNÍ KOMPROMISU
Závěrečná konference je cílovou

stanicí všech tří Modelů, včetně Mo-
 delu OSN. Během čtyř dní studenti
zužitkují nabyté poznatky, které zí s-
kali během workshopů. Součástí kon-
 ference je slavnostní zahájení, kde
pomyslní velvyslanci jednotlivých
států vystupují se svými proslo vy
před ostatními účastníky a vý znam -
nými hosty. Slavnostní zahájení se
tradičně odehrává v repre zentativ -
ních prostorách v centru Prahy. Po
něm studenti zasedají v jednotlivých

orgánech a projednávají schválené
body agendy. Každý delegát musí
po celou dobu hájit zájmy státu, kte -
rý reprezentuje, nikoliv své vlastní.
Výsledkem jednání jsou deklarace
či rezoluce o tématech,  kterými se za  -
bývá i samotná mateřská organiza -
ce. Ty jsou následně prezentovány na
slavnostním zakončení.

REÁLNÉ ORGANIZACE
V průběhu celého ročníku mají

na víc účastníci možnost navštívit sku-
tečné mezinárodní instituce, jejichž

činnost simulují. Například v loň -
ském roce se konala exkurze jak do
ženevského, tak do ví deň ské ho cen -
tra OSN, kde mohli mladí diplomaté
načerpat novou motivaci a obhléd-
nout si své možné budoucí půso-
biště.

K dnešnímu dni se Modelu OSN
zúčastnilo na 4 000 středoškolských
studentů. Pokud tě projekt nadchl 
a chceš si rozšířit své vědomosti a do-
 vednosti, neváhej a přihlas se!

Ondřej Wágner

Průběh Modelu OSN: od eseje po konferenci

Zajímáš se o dění na naší planetě? Chceš se zlepšit ve
svém mluveném projevu? Nejsou ti lhostejné soudobé
globální konflikty? Oslovila tě myšlenka simulovaného
jednání Organizace spojených národů? Pak neváhej 
a přihlas se do Modelu OSN! Pokud si nevíš rady, 
následující řádky ti zajisté zodpoví všechny tvé otázky.

„Vzdělání je nadhodnota našeho vlastního já,“
říká učitel Ivan Machek
Fanoušek moudrosti, historie a humoru, takový je 
v kostce Ivan Machek. Díky jeho osobní angažovanosti
gymnázium v Ostrově už patnáct let vysílá na Pražský
studentský summit své reprezentanty. Jaké důvody ho 
k tomu vedou? 

Mgr. IVAN MACHEK  
V roce 1989 nastoupil na Vysokou
školu pedagogickou v Hradci Krá-
lové, kde  vystudoval dějepis a spo-
 lečenské vědy. Poté prošel dvou-
letým kurzem pro učitele dějepisu
pořádaným FF UK. Dnes pracuje
ve školství a zajímá se o dějiny di-
 plomacie a geopolitiku.

Model OSN
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Představte si, že vcházíte do
typické přednáškové místno -
sti. Polobotkami či střevíčky

klapete o podlahu, úsměvem se po-
 zdravíte s kamarády a pak se posa -
díte za hlasovací štítek s názvem
státu: USA, Egypt, Francie, Čína,
Argentina, JAR… V tu chvíli se vše
změní. Jako mávnutím kouzelného
proutku je z vás vyslanec či vy slan -
kyně jednoho ze 192 států OSN, jed-
náte v Radě pro lidská práva a na
programu nebude nic jiného než ty
nejpalčivější problémy a otázky, kte -
ré dnešní svět trápí.

ZAČÍNÁME
Reálná Rada pro lidská práva ne-

 boli Human Rights Council (HRC)
čítá 47 členů a vznikla teprve ne-
 dávno, v roce 2006, kdy nahradila
nepříliš funkční Komisi pro lidská
práva. Jak už napovídá samotný ná -
zev, jejím „denním chlebem“ jsou
různé lidskoprávní problémy a kon-
 trola, zda všechny státy OSN dodr -
žují to, k čemu se v oblasti lidských

práv smluvně zavázaly. Tím však
vý čet úkolů a povinností HRC zda-
leka nekončí. Mezi další typické
činnosti patří i komunikace s nezis-
kovými organizacemi jako je Am ne-
sty Inter na tional či usnadňování dia-
logu mezi členskými státy.

CO VÁS ČEKÁ?
Trest smrti, mimosoudní popravy,

porušování lidských práv v uprch-
 lických táborech – to je jen malá
ochutnávka témat, se kterými se 
v mi nulých ročnících úspěšně vy po-
řádali delegáti Rady pro lidská prá-

va. I letos jsou na programu bouřli-
vé diskuze, zajímaví hosté, palčivá
témata, přátelská atmosféra a spou -
sta skvělých zážitků. Přidejte se také!

Šárka Ošťádalová

Rada pro lidská práva  – HRC

Vdnešním světě se nic neděje
zcela izolovaně. Například
ekonomické otázky jsou čas -

to důsledkem hlubších společenských
změn, které zase úzce souvisí nejen
s úrovní vzdělání, kvalitou zdravot -
ní péče či růstem životního standar -
du, ale i s mírou občanských svobod
a dodržováním lidských práv. Proto
je potřeba i při řešení globálních pro-
 blémů důkladně promýšlet postup,

který by všechny tyto aspekty zohled-
ňoval. Právě z tohoto důvodu fungu -
je v rámci OSN Hospodářská a so-
ciální rada (ECOSOC).

CESTA K EFEKTIVNÍMU ŘEŠENÍ
Aby mohl ECOSOC pokrýt tak -

to široké spektrum otázek, má k di -
s po zici přes 70% rozpočtu OSN. 
K na plnění cílů Hospodářské a soci-
ální rady také slouží značné množ-

ství výborů a agentur. Mezi nej-
 známější bezesporu patří Světová
banka, Me zinárodní měnový fond
a Světová zdravotnická organizace.
Opomenout nelze ani UNESCO
nebo UNICEF.

Jak ale budou tyto pravomoci vy-
 užity, to už bude záležet jen na vás,
účastnících dalšího ročníku Pražské -
ho studentského summitu. Díky kom-
plexnosti témat se delegáti ECO SOC

naučí o světových otázkách pře mý -
šlet více v souvislostech, získají pra xi
ve vyhledávání a třídění informa cí,
zlepší svoje veřejné vystupování a roz-
 šíří si přehled o současném spo lečen-
sko-ekonomickém dění.

NESMĚLOST STRANOU
Jednání v ECOSOC budou pro bí-

hat jak v malých skupinkách, tak
i na úrovni celého orgánu. Budoucí
diplomaté nemají důvod obávat se
případných nesnází, které při di sku -
zích mohou nastat. Hlavní chara -
kteristikou Hospodářské a sociální
rady je totiž přátelská atmosféra, 
a je to tedy vhodné prostředí pro zku-
 šené účastníky z minulých let i ryzí
nováčky. V úsilí neustále zlepšovat
své schopnosti jim svou pomocnou
ruku vždy rádo nabídne milé a usmě-
vavé předsednictvo ECOSOC.

Tomáš Fiala

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC
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Rada bezpečnosti OSN (SC)
má zvučné jméno. Dle Char-
 ty OSN je po věřena za cho -

váváním mezinárodní bez pečnosti,
a aby mo hla tento ne lehký úkol ús-
pěš ně plnit, má k dis po zici řa du
pro střed ků: mů že uva lovat sank ce
na neposlušné státy nebo do konce
od  souhlasit vo jenskou akci pro ti ag -
re sorovi. Provází ji tedy aura nej -
moc nějšího tělesa na mapě glo bál ní
poli  tiky. Proslulá je i svou po věstí elit-
 ní ho klubu: pět stá lých členů (Čína,
Fran cie, Rusko, USA a Spo jené krá-
lovství) má k di spozici prá vo veta, za-
 tímco dalších deset členů tvoří stá ty
volené každé dva roky Valným shro-
mážděním. 

VAŠE RADA, VÁŠ SVĚT
Stejně jako skutečná Rada, i její si-

 mulace v podání Pražského stu dent-
ského summitu má v porovnání s os-
tatními orgány OSN svá specifika,
která ji činí obzvláště atraktivní.

Její jednání probíhá tradičně ve
velmi komorním duchu a každý de-

 legát má dostatek prostoru na roz vi -
nutí politické strategie své svěřenecké
země. Zákulisní vyjednávání či sbli-
 žování zdánlivě nesmiřitelných sta-
 novisek, to vše je v Radě na denním
programu. Její silná pozice v reál ném
světě se odráží i na půdě Sum mitu,
takže na stůl se vám dosta nou jen ta

nejpalčivější témata týkající se glo-
 bální bezpečnosti. Loňská si mula -
ce historické krize delegátům navíc
umožnila „vyřešit“ i takové konflikty,
jakým byla genocida ve Rwan dě.

Rada bezpečnosti je ideálním mí -
stem pro ty z vás, kteří máte upřím -
ný zájem o mezinárodní bezpečnost.

Její agenda zaručuje, že budete mít
dostatek vzrušujícího materiálu k jed-
 nání. Její struktura pak poskytuje ši-
roký prostor k tomu, abyste se poku-
sili realizovat svou vizi světa.

Lucie Ottingerová

Valné shromáždění je nejvyš-
ším orgánem OSN. Bylo
za loženo Chartou OSN ro -

ku 1945 a na jeho půdě se střetávají
záj my a názory všech 192 členských
ze mí. Každý stát, bez ohledu na ve-

 likost, disponuje jedním hlasem a ke
schválení dokumen tu je zapotřebí
souhlasu více než poloviny států.

Usnesení sice nejsou pro jednotlivé
vlády právně závazná, vy jadřují však
převládající názor na mezinárodní

otázky, a disponují tak velkou mo-
rální autoritou. Valné shromáždění
zasedá pravidelně každý rok od září
do prosince a dále dle potřeby.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ NA PSS 
Nejprve jsou delegáti rozděleni

do výborů dle regionů, v nichž se je-
jich stát nachází, a získávají doved-
nosti potřebné k jednání a správ-
nému za stupování politiky své země.
Mimo to se musí s ostatními shod-

nout na společném postupu k pro-
jednávané problematice. Před celým
Shro máž děním následně konfron-
tují tato sta noviska s ostatními regi-
ony. Vyslechnou si zde také před náš-
ky odborní ků na daná témata, a pro-
hloubí tak svoje faktografické zna-
losti a ré to rické schopnosti. 

O ČEM BUDEME JEDNAT
Od ostatních orgánů se Valné shro-

 máždění odlišuje nepříliš specializo -
vanou agendou, která pokrývá široké
spektrum oblastí od meziná rodně -
právních témat přes ekonomické otáz -
ky až po vnitřní chod Organizace
spojených národů. V uplynulých le-
tech se delegáti zabývali například
bojem proti terorismu, možností vy-
tvoření bezjaderné zóny na Blízkém
výcho dě, embargy a sankcemi či mi-
semi OSN. 

Valné shromáždění je ideální jak
pro delegáty-nováčky – ti dostanou
příležitost rozvíjet se v menších sku-
pinách během regionálních zasedá -
ní – tak pro zkušené delegáty, kteří
mají možnost excelovat na nej vět -
ším řečnickém fóru PSS.

Lucie Doubková

Rada bezpečnosti  – SC

Valné shromáždění – GA

„Valné shromáždění je největším řečnickým fórem OSN
i Pražského studentského summitu.“

„Delegáti se o světových
otázkách naučí přemýšlet

více v souvislostech.“
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klapete o podlahu, úsměvem se po-
 zdravíte s kamarády a pak se posa -
díte za hlasovací štítek s názvem
státu: USA, Egypt, Francie, Čína,
Argentina, JAR… V tu chvíli se vše
změní. Jako mávnutím kouzelného
proutku je z vás vyslanec či vy slan -
kyně jednoho ze 192 států OSN, jed-
náte v Radě pro lidská práva a na
programu nebude nic jiného než ty
nejpalčivější problémy a otázky, kte -
ré dnešní svět trápí.

ZAČÍNÁME
Reálná Rada pro lidská práva ne-

 boli Human Rights Council (HRC)
čítá 47 členů a vznikla teprve ne-
 dávno, v roce 2006, kdy nahradila
nepříliš funkční Komisi pro lidská
práva. Jak už napovídá samotný ná -
zev, jejím „denním chlebem“ jsou
různé lidskoprávní problémy a kon-
 trola, zda všechny státy OSN dodr -
žují to, k čemu se v oblasti lidských

práv smluvně zavázaly. Tím však
vý čet úkolů a povinností HRC zda-
leka nekončí. Mezi další typické
činnosti patří i komunikace s nezis-
kovými organizacemi jako je Am ne-
sty Inter na tional či usnadňování dia-
logu mezi členskými státy.

CO VÁS ČEKÁ?
Trest smrti, mimosoudní popravy,

porušování lidských práv v uprch-
 lických táborech – to je jen malá
ochutnávka témat, se kterými se 
v mi nulých ročnících úspěšně vy po-
řádali delegáti Rady pro lidská prá-

va. I letos jsou na programu bouřli-
vé diskuze, zajímaví hosté, palčivá
témata, přátelská atmosféra a spou -
sta skvělých zážitků. Přidejte se také!

Šárka Ošťádalová

Rada pro lidská práva  – HRC

Vdnešním světě se nic neděje
zcela izolovaně. Například
ekonomické otázky jsou čas -

to důsledkem hlubších společenských
změn, které zase úzce souvisí nejen
s úrovní vzdělání, kvalitou zdravot -
ní péče či růstem životního standar -
du, ale i s mírou občanských svobod
a dodržováním lidských práv. Proto
je potřeba i při řešení globálních pro-
 blémů důkladně promýšlet postup,

který by všechny tyto aspekty zohled-
ňoval. Právě z tohoto důvodu fungu -
je v rámci OSN Hospodářská a so-
ciální rada (ECOSOC).

CESTA K EFEKTIVNÍMU ŘEŠENÍ
Aby mohl ECOSOC pokrýt tak -

to široké spektrum otázek, má k di -
s po zici přes 70% rozpočtu OSN. 
K na plnění cílů Hospodářské a soci-
ální rady také slouží značné množ-

ství výborů a agentur. Mezi nej-
 známější bezesporu patří Světová
banka, Me zinárodní měnový fond
a Světová zdravotnická organizace.
Opomenout nelze ani UNESCO
nebo UNICEF.

Jak ale budou tyto pravomoci vy-
 užity, to už bude záležet jen na vás,
účastnících dalšího ročníku Pražské -
ho studentského summitu. Díky kom-
plexnosti témat se delegáti ECO SOC

naučí o světových otázkách pře mý -
šlet více v souvislostech, získají pra xi
ve vyhledávání a třídění informa cí,
zlepší svoje veřejné vystupování a roz-
 šíří si přehled o současném spo lečen-
sko-ekonomickém dění.

NESMĚLOST STRANOU
Jednání v ECOSOC budou pro bí-

hat jak v malých skupinkách, tak
i na úrovni celého orgánu. Budoucí
diplomaté nemají důvod obávat se
případných nesnází, které při di sku -
zích mohou nastat. Hlavní chara -
kteristikou Hospodářské a sociální
rady je totiž přátelská atmosféra, 
a je to tedy vhodné prostředí pro zku-
 šené účastníky z minulých let i ryzí
nováčky. V úsilí neustále zlepšovat
své schopnosti jim svou pomocnou
ruku vždy rádo nabídne milé a usmě-
vavé předsednictvo ECOSOC.

Tomáš Fiala

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC
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Rada bezpečnosti OSN (SC)
má zvučné jméno. Dle Char-
 ty OSN je po věřena za cho -

váváním mezinárodní bez pečnosti,
a aby mo hla tento ne lehký úkol ús-
pěš ně plnit, má k dis po zici řa du
pro střed ků: mů že uva lovat sank ce
na neposlušné státy nebo do konce
od  souhlasit vo jenskou akci pro ti ag -
re sorovi. Provází ji tedy aura nej -
moc nějšího tělesa na mapě glo bál ní
poli  tiky. Proslulá je i svou po věstí elit-
 ní ho klubu: pět stá lých členů (Čína,
Fran cie, Rusko, USA a Spo jené krá-
lovství) má k di spozici prá vo veta, za-
 tímco dalších deset členů tvoří stá ty
volené každé dva roky Valným shro-
mážděním. 

VAŠE RADA, VÁŠ SVĚT
Stejně jako skutečná Rada, i její si-

 mulace v podání Pražského stu dent-
ského summitu má v porovnání s os-
tatními orgány OSN svá specifika,
která ji činí obzvláště atraktivní.

Její jednání probíhá tradičně ve
velmi komorním duchu a každý de-

 legát má dostatek prostoru na roz vi -
nutí politické strategie své svěřenecké
země. Zákulisní vyjednávání či sbli-
 žování zdánlivě nesmiřitelných sta-
 novisek, to vše je v Radě na denním
programu. Její silná pozice v reál ném
světě se odráží i na půdě Sum mitu,
takže na stůl se vám dosta nou jen ta

nejpalčivější témata týkající se glo-
 bální bezpečnosti. Loňská si mula -
ce historické krize delegátům navíc
umožnila „vyřešit“ i takové konflikty,
jakým byla genocida ve Rwan dě.

Rada bezpečnosti je ideálním mí -
stem pro ty z vás, kteří máte upřím -
ný zájem o mezinárodní bezpečnost.

Její agenda zaručuje, že budete mít
dostatek vzrušujícího materiálu k jed-
 nání. Její struktura pak poskytuje ši-
roký prostor k tomu, abyste se poku-
sili realizovat svou vizi světa.

Lucie Ottingerová

Valné shromáždění je nejvyš-
ším orgánem OSN. Bylo
za loženo Chartou OSN ro -

ku 1945 a na jeho půdě se střetávají
záj my a názory všech 192 členských
ze mí. Každý stát, bez ohledu na ve-

 likost, disponuje jedním hlasem a ke
schválení dokumen tu je zapotřebí
souhlasu více než poloviny států.

Usnesení sice nejsou pro jednotlivé
vlády právně závazná, vy jadřují však
převládající názor na mezinárodní

otázky, a disponují tak velkou mo-
rální autoritou. Valné shromáždění
zasedá pravidelně každý rok od září
do prosince a dále dle potřeby.

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ NA PSS 
Nejprve jsou delegáti rozděleni

do výborů dle regionů, v nichž se je-
jich stát nachází, a získávají doved-
nosti potřebné k jednání a správ-
nému za stupování politiky své země.
Mimo to se musí s ostatními shod-

nout na společném postupu k pro-
jednávané problematice. Před celým
Shro máž děním následně konfron-
tují tato sta noviska s ostatními regi-
ony. Vyslechnou si zde také před náš-
ky odborní ků na daná témata, a pro-
hloubí tak svoje faktografické zna-
losti a ré to rické schopnosti. 

O ČEM BUDEME JEDNAT
Od ostatních orgánů se Valné shro-

 máždění odlišuje nepříliš specializo -
vanou agendou, která pokrývá široké
spektrum oblastí od meziná rodně -
právních témat přes ekonomické otáz -
ky až po vnitřní chod Organizace
spojených národů. V uplynulých le-
tech se delegáti zabývali například
bojem proti terorismu, možností vy-
tvoření bezjaderné zóny na Blízkém
výcho dě, embargy a sankcemi či mi-
semi OSN. 

Valné shromáždění je ideální jak
pro delegáty-nováčky – ti dostanou
příležitost rozvíjet se v menších sku-
pinách během regionálních zasedá -
ní – tak pro zkušené delegáty, kteří
mají možnost excelovat na nej vět -
ším řečnickém fóru PSS.

Lucie Doubková

Rada bezpečnosti  – SC

Valné shromáždění – GA

„Valné shromáždění je největším řečnickým fórem OSN
i Pražského studentského summitu.“

„Delegáti se o světových
otázkách naučí přemýšlet

více v souvislostech.“
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PRO KOHO JE MODEL NATO?
JAKÉ JSOU POŽADAVKY?

Model NATO je určený všem stře-
 doškolákům, bez ohledu na věk, roč-
 ník nebo zaměření školy. Vstupním
požadavkem je zvládnutí angličtiny
na komunikativní úrovni. 

JAK BUDEME VYBÍRAT 
ÚČASTNÍKY?

V přijímacím řízení na vás čekají
dva úkoly. Obstojíte-li v nich, stane-
te se jedním z osmadvaceti účast ní -
ků tohoto projektu. První část řízení
sestává z několika otázek převážně 
z historie Severoatlantické aliance,
jejichž odpovědi lehce naleznete
v dostupné literatuře, případně na
internetu. Druhou část tvoří esej na

některé z aktuálních témat, která se
Aliance dotýkají. Hodnotí se pře-
váž ně síla vašich argumentů, fak-
tická správnost a originalita názorů.
Os ma dvaceti uchazečům s největ-
ším poč tem bodů pak budou dle je-
jich preferencí přiděleny jednotlivé
členské státy. Formulář přihlášky
spolu s otáz kami a tématy pro esej
nalez nete na našich webových strán-
 kách.

KDY A JAK POSLAT 
PŘIHLÁŠKU?

Přijímací řízení probíhá od začátku
školního roku 2010/2011, přičemž
ko nečným termínem pro ode vzdání
vy plněných přihlášek je 30. září.
Výsledky budou zveřejněny přibliž -

ně dva týdny poté. Přihlášky při jí má-
me výhradně v elektronické podo bě
na adrese model.nato@amo.cz.

MOHU SE PŘIHLÁSIT ZÁROVEŇ
DO OBOU MODELŮ?

Ano, přihlásit se do obou Modelů
zároveň je možné. Pokud však bu-
 dete úspěšní v obou řízeních, je tře -
ba si vybrat, kterého se chcete účast -
nit – program probíhá ve stejných

termínech, a souběžná účast je proto
vyloučena.

KDE NAJDU DALŠÍ INFORMACE?
Veškeré informace společně s for-

mulářem přihlášky najdete na we bo-
vých stránkách www.studentsummit.cz
v sekci Modelu NATO. Jakékoli dal-
ší otázky rá di zodpovíme na e-mai -
lové adresemodel.nato@amo.cz.

Pokračování ze strany 1
tak nepodívají, a na vlastní kůži si
vyzkouší jedinečný svět diplomacie.

ZLEPŠI SVOJI ANGLIČTINU
Ke zvládnutí jednání v rámci Mo-

 delu NATO postačí komunikativní
znalost angličtiny. Cení se pře de vším
odvaha vyjádřit se a hájit zájmy své -
ho státu. Během pěti přípravných
setká ní, tzv. workshopů, budou mít
delegá  ti možnost zlepšit nejen svůj
projev v anglickém jazyce; naučí se
lépe formulovat a prezentovat své
názo ry, seznámí se s různými stra-
 te giemi vyjednávání a lépe se zorien -
tují v me zinárodním dění. Cizí jazyk,
aby mohl být ovládnut, se musí pře-

 devším po užívat – a o to na půdě si-
mulované Severoatlantické aliance
nouze rozhodně nebude. Co se stu-
den ti na workshopech naučí, brzy
také zu žitkují: během závěrečné čtyř-
denní kon ference již budou vy stupo-
vat jako ostřílení diplomaté. 

PŘES LIBEREC DO BRUSELU
Model NATO se snaží svým účast  -

níkům nabídnout také velké množ-
 ství doprovodných akcí. 

V uplynulém ročníku zavítali stu-
denti na základnu protichemické bri-
 gády v Liberci. Příslušníci taměj ší ho
útvaru pro ně připravili jedineč ný
program, při němž si mohli vy zkou-
šet rozličné vojenské ochran né prvky

a další vojenské vybavení. Delegáti
měli také možnost podívat se do Bru  -
selu, kde na ně kromě prohlídky mě s-
ta čekaly i exkurze v sídlech Alian ce
a Evropského parlamentu.

Těsně před závěrečnou konferen -
cí byli účastníci pozváni tehdejším
ministrem obrany Martinem Bartá -
kem na návštěvu tohoto resortu, kde
se kromě přednášek mohli i tele fo -
nicky spojit s českými vojáky v za-
hraničních misích. Na podobné a dal-
 ší zajímavé akce se delegáti mohou
těšit i letos! 

SETKEJ SE S ODBORNÍKY
Studenti mají v rámci projektu

možnost střetnout se s mnohými vý-

 znamnými osobnostmi ze světa po-
 litiky a diplomacie. V minulosti nás
navštívil například eurokomisař Šte-
fan Fűle nebo náčelníci Generální -
ho štábu Armády České republiky
Jiří Šedivý a Vlastimil Picek. Model
NATO má mezi odbornou veřejno -
stí dobré jméno, o čemž svědčí také
to, že nad ním v minulosti převzali
záštitu bý valí ministři obrany Vlasta
Par ka no vá a Martin Barták.

Pokud tě zajímá současné me zi -
národní dění, láká tě poznat nové
lidi a chceš se procvičit v cizím ja-
 zyce, Model NATO pro tebe bude
ideální příležitostí, jak získat cenné
zkušenosti!

Ladislav Tůma
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Model NATO
Jak se přihlásit do Modelu NATO
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Zajímáš se o mezinárodní politiku? Chceš se zlepšit 
v angličtině? Vyzkoušej si simulované jednání v jedné 
z nejvýznamnějších bezpečnostních organizací! Více 
informací o tom, jak se přihlásit do Modelu NATO, 
najdeš na následujících řádcích.

Vztah Aliance k Rusku? Další postup spojenců 
v Afghánistánu? Společná protiraketová obrana? Zkus 
se na několik měsíců vžít do kůže opravdového 
diplomata a rozhodovat nejen o těchto otázkách. 
To vše v simulovaném formátu organizace, která nad 
bezpečím svých členů bdí dnes již šedesát dva let. 

Model NATO: bezpečnost především 

Představte si Seana Conneryho
jako Jamese Bonda, jak se pro-
hání v automobilu, nej mo der-

nějším typu vozidla své doby, v ja ké-
koli scéně z filmu Goldfinger. Ne-
musí zrovna bojovat s cizími agen -
ty, aby byl hrdina. S každým ujetým
kilometrem šetří přírodu, neboť ten -
to model z roku 1969 jezdí na biopa-
livo. Pro něj, stejně jako pro naše de-

legáty, je ochrana pří rody velké téma.
V roce 1972 byl rezolucí Valného

shromáždění založen Program OSN
pro životní prostředí (UNEP) a stal
se hlavním nástrojem OSN za bý -
vajícím se touto problematikou. Svo-
je zásadní postavení v rámci OSN si
získal hlavně v posledních letech –
například Miléniovou deklarací vze-
 šlou z jeho ministerské konference,

která dala vzniknout obecně zná-
 mým Rozvojovým cílům tisíciletí.
V rámci Pražského studentského

sum mitu navazuje UNEP na tradici
původně simulované Komise pro
udržitelný rozvoj. Nebude však za-
bíhat do zbytečně technických de-
tailů a větší důraz bude kladen na
řešení konkrétních pro blémů. Simu-
lovat se bude hlavní správní orgán
UNEP – Řídící rada (Governing
Council), kde zasedají zástupci jed-
notlivých zemí.

Program OSN pro životní pro-
 stře dí je výjimečný nejen svým po-
 stavením, ale také svými delegáty.
Na rozdíl od jiných orgánů jsou zde
nejpočetněji zastoupeny země afric-
kého kontinentu, a dostává se jim
proto největší pozornosti. A o čem
budou delegáti v rámci UNEP jed-
 nat? Zakladatel programu Maurice
Strong řekl, že snažit se o udržitelný
rozvoj znamená chápat naši planetu
jako společnost s ručením ome ze -
ným a podle toho ji také řídit – na-
 kládat s aktivy tak, aby základní
ka pitál nebyl ohrožen. Delegáti za-
 se dající v UNEP se tedy budou sna-
žit přijít na to, jak ekologicky řídit
tu největší společnost na světě. 

Anna Vaněčková

Program OSN pro životní prostředí – UNEP

Světová obchodní organizace
(WTO) vznikla v roce 1995,
kdy nahradila tehdejší Vše o-

becnou dohodu o clech a obchodu
(GATT), a dnes čítá již 153 členů.
Obchod hrál v historii vždy velmi dů-
 ležitou roli, a nutil tak lidstvo k vše-
 strannému rozvoji. Kvůli obchod-
ním záležitostem byla v minulosti
vedena také nejedna válka a dá se

říci, že vždy zasahoval do všech ob-
lastí lidského života. Proto dnes pat -
ří WTO mezi nejdůležitější meziná-
rodní organizace. 

CO NABÍZÍME?
Simulace Světové obchodní or ga-

nizace vstupuje letos na Praž ském
studentském summitu do dalšího ro -
ku své velmi úspěšné existence. A je-

jí součástí se můžete stát i vy! Zapo-
jíte-li se, pak se z vás na několik mě-
sí ců stanou ministři a ministryně ob -
chodu vybraných zemí. Osvojíte si
různé vyjednávací techniky, zlepšíte
své rétorické dovednosti, naučí te se
spolupracovat i nacházet kompro-
mi sy a získáte mnoho zajímavých te-
o retických znalostí spojených s me-
 zinárodním obchodem. A nejen to.

Také na vás, jako na budoucí ministry
a mi nistryně, čeká plejáda velice vý-
 znam ných hostů, mezi něž v mi nu -
losti patřili například Jan Mühlfeit,
Chairman Microsoft Europe Cor po -
ration, vedoucí úseku WTO při stále
misi ČR v Ženevě Miroslav Kor čák
a Ivo Janda, partner české pobočky
advokátní kanceláře White & Case. 

A JEŠTĚ VÍCE
Pokud jste se stále ještě ne ro z -

hod li, do jakého orgánu Modelu OSN
se zapojíte, pak vězte, že díky Svě-
tové obchodní organizaci budete
mít také příležitost účastnit se ne-
přeberného množství doprovodných
aktivit, ja ko jsou recepce v exklu-
zivních pro storách, zajímavé dis-
kuze nebo tře ba exkurze do České
národní banky. A proto již dále ne-
váhejte, utvoř te delegaci, napište esej
a přijďte svému státu vyjednat ty nej-
 lepší možné podmínky.

Lenka Šmejkalová

Světová obchodní organizace – WTO

„V UNEP se budete 
učit řídit celý svět. 

Udržitelně.“
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te se jedním z osmadvaceti účast ní -
ků tohoto projektu. První část řízení
sestává z několika otázek převážně 
z historie Severoatlantické aliance,
jejichž odpovědi lehce naleznete
v dostupné literatuře, případně na
internetu. Druhou část tvoří esej na

některé z aktuálních témat, která se
Aliance dotýkají. Hodnotí se pře-
váž ně síla vašich argumentů, fak-
tická správnost a originalita názorů.
Os ma dvaceti uchazečům s největ-
ším poč tem bodů pak budou dle je-
jich preferencí přiděleny jednotlivé
členské státy. Formulář přihlášky
spolu s otáz kami a tématy pro esej
nalez nete na našich webových strán-
 kách.

KDY A JAK POSLAT 
PŘIHLÁŠKU?

Přijímací řízení probíhá od začátku
školního roku 2010/2011, přičemž
ko nečným termínem pro ode vzdání
vy plněných přihlášek je 30. září.
Výsledky budou zveřejněny přibliž -

ně dva týdny poté. Přihlášky při jí má-
me výhradně v elektronické podo bě
na adrese model.nato@amo.cz.

MOHU SE PŘIHLÁSIT ZÁROVEŇ
DO OBOU MODELŮ?

Ano, přihlásit se do obou Modelů
zároveň je možné. Pokud však bu-
 dete úspěšní v obou řízeních, je tře -
ba si vybrat, kterého se chcete účast -
nit – program probíhá ve stejných

termínech, a souběžná účast je proto
vyloučena.

KDE NAJDU DALŠÍ INFORMACE?
Veškeré informace společně s for-

mulářem přihlášky najdete na we bo-
vých stránkách www.studentsummit.cz
v sekci Modelu NATO. Jakékoli dal-
ší otázky rá di zodpovíme na e-mai -
lové adresemodel.nato@amo.cz.

Pokračování ze strany 1
tak nepodívají, a na vlastní kůži si
vyzkouší jedinečný svět diplomacie.

ZLEPŠI SVOJI ANGLIČTINU
Ke zvládnutí jednání v rámci Mo-

 delu NATO postačí komunikativní
znalost angličtiny. Cení se pře de vším
odvaha vyjádřit se a hájit zájmy své -
ho státu. Během pěti přípravných
setká ní, tzv. workshopů, budou mít
delegá  ti možnost zlepšit nejen svůj
projev v anglickém jazyce; naučí se
lépe formulovat a prezentovat své
názo ry, seznámí se s různými stra-
 te giemi vyjednávání a lépe se zorien -
tují v me zinárodním dění. Cizí jazyk,
aby mohl být ovládnut, se musí pře-

 devším po užívat – a o to na půdě si-
mulované Severoatlantické aliance
nouze rozhodně nebude. Co se stu-
den ti na workshopech naučí, brzy
také zu žitkují: během závěrečné čtyř-
denní kon ference již budou vy stupo-
vat jako ostřílení diplomaté. 

PŘES LIBEREC DO BRUSELU
Model NATO se snaží svým účast  -

níkům nabídnout také velké množ-
 ství doprovodných akcí. 

V uplynulém ročníku zavítali stu-
denti na základnu protichemické bri-
 gády v Liberci. Příslušníci taměj ší ho
útvaru pro ně připravili jedineč ný
program, při němž si mohli vy zkou-
šet rozličné vojenské ochran né prvky

a další vojenské vybavení. Delegáti
měli také možnost podívat se do Bru  -
selu, kde na ně kromě prohlídky mě s-
ta čekaly i exkurze v sídlech Alian ce
a Evropského parlamentu.

Těsně před závěrečnou konferen -
cí byli účastníci pozváni tehdejším
ministrem obrany Martinem Bartá -
kem na návštěvu tohoto resortu, kde
se kromě přednášek mohli i tele fo -
nicky spojit s českými vojáky v za-
hraničních misích. Na podobné a dal-
 ší zajímavé akce se delegáti mohou
těšit i letos! 

SETKEJ SE S ODBORNÍKY
Studenti mají v rámci projektu

možnost střetnout se s mnohými vý-

 znamnými osobnostmi ze světa po-
 litiky a diplomacie. V minulosti nás
navštívil například eurokomisař Šte-
fan Fűle nebo náčelníci Generální -
ho štábu Armády České republiky
Jiří Šedivý a Vlastimil Picek. Model
NATO má mezi odbornou veřejno -
stí dobré jméno, o čemž svědčí také
to, že nad ním v minulosti převzali
záštitu bý valí ministři obrany Vlasta
Par ka no vá a Martin Barták.

Pokud tě zajímá současné me zi -
národní dění, láká tě poznat nové
lidi a chceš se procvičit v cizím ja-
 zyce, Model NATO pro tebe bude
ideální příležitostí, jak získat cenné
zkušenosti!

Ladislav Tůma
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Zajímáš se o mezinárodní politiku? Chceš se zlepšit 
v angličtině? Vyzkoušej si simulované jednání v jedné 
z nejvýznamnějších bezpečnostních organizací! Více 
informací o tom, jak se přihlásit do Modelu NATO, 
najdeš na následujících řádcích.

Vztah Aliance k Rusku? Další postup spojenců 
v Afghánistánu? Společná protiraketová obrana? Zkus 
se na několik měsíců vžít do kůže opravdového 
diplomata a rozhodovat nejen o těchto otázkách. 
To vše v simulovaném formátu organizace, která nad 
bezpečím svých členů bdí dnes již šedesát dva let. 

Model NATO: bezpečnost především 

Představte si Seana Conneryho
jako Jamese Bonda, jak se pro-
hání v automobilu, nej mo der-

nějším typu vozidla své doby, v ja ké-
koli scéně z filmu Goldfinger. Ne-
musí zrovna bojovat s cizími agen -
ty, aby byl hrdina. S každým ujetým
kilometrem šetří přírodu, neboť ten -
to model z roku 1969 jezdí na biopa-
livo. Pro něj, stejně jako pro naše de-

legáty, je ochrana pří rody velké téma.
V roce 1972 byl rezolucí Valného

shromáždění založen Program OSN
pro životní prostředí (UNEP) a stal
se hlavním nástrojem OSN za bý -
vajícím se touto problematikou. Svo-
je zásadní postavení v rámci OSN si
získal hlavně v posledních letech –
například Miléniovou deklarací vze-
 šlou z jeho ministerské konference,

která dala vzniknout obecně zná-
 mým Rozvojovým cílům tisíciletí.
V rámci Pražského studentského

sum mitu navazuje UNEP na tradici
původně simulované Komise pro
udržitelný rozvoj. Nebude však za-
bíhat do zbytečně technických de-
tailů a větší důraz bude kladen na
řešení konkrétních pro blémů. Simu-
lovat se bude hlavní správní orgán
UNEP – Řídící rada (Governing
Council), kde zasedají zástupci jed-
notlivých zemí.

Program OSN pro životní pro-
 stře dí je výjimečný nejen svým po-
 stavením, ale také svými delegáty.
Na rozdíl od jiných orgánů jsou zde
nejpočetněji zastoupeny země afric-
kého kontinentu, a dostává se jim
proto největší pozornosti. A o čem
budou delegáti v rámci UNEP jed-
 nat? Zakladatel programu Maurice
Strong řekl, že snažit se o udržitelný
rozvoj znamená chápat naši planetu
jako společnost s ručením ome ze -
ným a podle toho ji také řídit – na-
 kládat s aktivy tak, aby základní
ka pitál nebyl ohrožen. Delegáti za-
 se dající v UNEP se tedy budou sna-
žit přijít na to, jak ekologicky řídit
tu největší společnost na světě. 

Anna Vaněčková

Program OSN pro životní prostředí – UNEP

Světová obchodní organizace
(WTO) vznikla v roce 1995,
kdy nahradila tehdejší Vše o-

becnou dohodu o clech a obchodu
(GATT), a dnes čítá již 153 členů.
Obchod hrál v historii vždy velmi dů-
 ležitou roli, a nutil tak lidstvo k vše-
 strannému rozvoji. Kvůli obchod-
ním záležitostem byla v minulosti
vedena také nejedna válka a dá se

říci, že vždy zasahoval do všech ob-
lastí lidského života. Proto dnes pat -
ří WTO mezi nejdůležitější meziná-
rodní organizace. 

CO NABÍZÍME?
Simulace Světové obchodní or ga-

nizace vstupuje letos na Praž ském
studentském summitu do dalšího ro -
ku své velmi úspěšné existence. A je-

jí součástí se můžete stát i vy! Zapo-
jíte-li se, pak se z vás na několik mě-
sí ců stanou ministři a ministryně ob -
chodu vybraných zemí. Osvojíte si
různé vyjednávací techniky, zlepšíte
své rétorické dovednosti, naučí te se
spolupracovat i nacházet kompro-
mi sy a získáte mnoho zajímavých te-
o retických znalostí spojených s me-
 zinárodním obchodem. A nejen to.

Také na vás, jako na budoucí ministry
a mi nistryně, čeká plejáda velice vý-
 znam ných hostů, mezi něž v mi nu -
losti patřili například Jan Mühlfeit,
Chairman Microsoft Europe Cor po -
ration, vedoucí úseku WTO při stále
misi ČR v Ženevě Miroslav Kor čák
a Ivo Janda, partner české pobočky
advokátní kanceláře White & Case. 

A JEŠTĚ VÍCE
Pokud jste se stále ještě ne ro z -

hod li, do jakého orgánu Modelu OSN
se zapojíte, pak vězte, že díky Svě-
tové obchodní organizaci budete
mít také příležitost účastnit se ne-
přeberného množství doprovodných
aktivit, ja ko jsou recepce v exklu-
zivních pro storách, zajímavé dis-
kuze nebo tře ba exkurze do České
národní banky. A proto již dále ne-
váhejte, utvoř te delegaci, napište esej
a přijďte svému státu vyjednat ty nej-
 lepší možné podmínky.

Lenka Šmejkalová

Světová obchodní organizace – WTO

„V UNEP se budete 
učit řídit celý svět. 

Udržitelně.“
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1/ Využil/a jsi nově nabytých do-
 vedností i někde mimo PSS?
2/ Proč by se podle tebe měli stu-
 denti zapojit do PSS?

JAN ZIPSER
Model OSN

1/ Dovednosti nabyté na PSS jsem
využil jak ve škole, tak v kaž do den -
ním životě. Hlavně schopnost vy stu  -
povat před větším publikem a i pod
větším tlakem stále racionálně a kon-
struktivně argumentovat se mi mno-
 hokrát velice hodila.
2/ Protože osnovy výuky na většině
středních škol témata mezinárod -
ních vztahů neprobírají moc po-
 drobně – a co je důležitější, člověk
se nejvíce naučí, když něco reálně
dělá (nebo si na to hraje). Díky PSS
se „hravou“ formou dozvíte mnohé
o struktuře OSN, NATO či EU. Vy-
 zkoušíte si jednání na poli těchto or-
ganizací a ještě se setkáte s mnoha
zajímavými osobnostmi, které vám
mají co říci.

EVA PETERKOVÁ
Model EU

1/ Využila jsem je hned několikrát
ve škole. V rámci Modelu Evropské
unie jsme totiž dlouho jednali o ev-
 ropské bezpečnosti, na kterou jsme
poté narazili ve škole, a tak jsem
zvlášť během zkoušek na PSS velmi
ráda vzpomínala. 
2/ Možná to bude znít jako klišé, ale
Summit je opravdu jedinečná pří  -
ležitost. Možnost, jak se dozvědět
spoustu nového, potkat mnoho lidí,
kteří se zajímají o podobné věci, vy-
 zkoušet si mluvit na veřejnosti či se
zúčastnit spousty exkurzí a setkání
s odborníky. Je to jedinečný projekt,
kterého by se měl zúčastnit každý,

koho zajímá mezinárodní dění a má
rád výzvy.

MAREK BALGUÉ DJAKOUALNO
Model OSN

1/ Například, když jsme se během
hodiny angličtiny koukali na film Sha-
ke Hands with the Devil po jed ná -
 v a jící o generálporučíkovi mírové
mi se UNAMIR ve Rwandě Romeu
Dal   lai rovi, za jehož působení došlo
ke rwand  ské genocidě. Na jednom
z workshopů jsme právě toto téma
projednávali, takže jsem jako jediný
ze třídy vě děl, o co se jedná. Dvou-
hodinový film jsme nestihli dokou-
kat, a tak jsem se o přestávce ocitl 
v ob  le žení spolužáků, kteří nestačili
po chytit, proč k tomu všemu vůbec
došlo.
2/ Myslím, že PSS je jeden z vol -
nočasových projektů, který může
mladým lidem rozšířit obzory. Dnes
se mnoho studentů o dění ve světě
nezajímá a neuvědomuje si, že to
jednou budeme my, kdo ho bude ří -
dit. Na rozvoj samostatného my šle -
ní na školách také moc nenarazíme.
Na PSS musíte sami najít infor ma -
ce, zpracovat je a vytvořit si názor,
který potom obhajujete a pro sa zu je -
te – a co víc bude potřeba v budou -
cím životě?

DO QUANG THAI
Model OSN

1/ Využil jsem je víckrát, než bych
dokázal spočítat. Ať vědomě, nebo 
i automaticky při kontaktu s novými
lidmi, při přemlouvání nebo když
jsem chtěl někoho přesvědčit o své
pravdě. A to hovořím jen o řeč nic -
kých dovednostech.
2/ Na odpověď by mi postačilo jed -
no slovo: sebevzdělání. Děláme to
pro sebe. Nikdy na tom nejsme tak
dobře, abychom si mohli říct, že lep-
ší už být nemůžeme. Jsme ve věku,
kdy se vše učí prakticky samo. Člo-
 věk musí příležitost chytit „za pa če -
sy“ a nenechat ji uniknout.

“

Úhel pohledu

”Tell me and I will forget. Show
me and I may remember. Involve
me and I will understand.“ This an-
cient Chinese proverb embodies one
of the essential values of the Prague
Stu dent Summit. And that is becau -
se the most important things in life
are not learnt, but understood. Howe-
ver well one may be taught at school,
the real experience is what stays and
ma kes one a better person. This sim-
 ple and obvious yet genial and often
forgotten principle is, I be  lieve, what
can move one’s life forward. 

RIGHT DECISION
I find it ironic how our lives are

often shaped by momentous de ci -
sions. Applying to join the Summit
seemed overly ambitious to me at
first. Would I be able to keep up
with all those seriously looking pe-
ople around me? It turned out very
soon that the atmosphere was not as
stress ful as I had expected it to be at
all. I got to know many intelligent
and easy-going people and had fun
whi le gaining valuable experience
at the same time. 

My first two years in Model UN
gave me a lot: new friends, op port -
unities to meet fascinating people
and understand how the real-world
diplomacy works in practice. But
would I be able to negotiate in En -
glish? I decided to take a chance. 

Model NATO provided me with 
a lot of new opportunities. Most im-
 portantly, I learnt how to com mu ni -
cate my thoughts in a more efficient

and persuasive way. And from my
own experience, there is little chance
to perfect this specific skill outside
the PSS. It certainly came in handy
at Model UN in London and during
my recent internship in the Cham-
 ber of Deputies.

IT PAYS BACK
All in all, the time and effort I ha -

ve put into the PSS paid back on ma -

ny occasions. In today’s competi-
tive world, one must take the extra
step and show exceptional knowled-
ge as well as an ability to achieve
par ti cular goals. I would recommend
eve ryone to apply for Model NATO,
because an opportunity like this co -
mes only once.

Jakub Živanský
Former participant of Model NATO

Invaluable hands-on experience

Model EU

Kdybyste měli tu příležitost
zasednout jako ministři v Ra-
dě Evropské unie, podpořili

byste přijetí Turecka jako členského
státu? A co Chorvatska? Uvítali by -
ste návrh antidiskriminační směr-
 nice? A jak byste zabezpečili do-
dávky zemního plynu do své země?
Už několik let se na tyto i další zá-
 sadní otázky snaží odpovídat vaši
vysokoškolští kolegové. Pražský stu-
 dentský summit, to není pouze Mo -
del OSN a Model NATO, ale v nepo-
slední řadě i Model Evropské unie.
K účasti na loňském ročníku se při-
hlásil rekordní počet uchazečů, z nichž

jsme vybrali sedmadvacítku nej lep -
ších. Ti se pak stali ministry za stu -
pujícími jednotlivé členské státy EU.
Těžiště jejich účasti leželo (a i na-
 dále bude ležet) v samotné simulaci
jednání Rady EU. 

EU ZBLÍZKA
Ačkoli je ČR členem EU již šest

let, Unie je občany často vnímána ja -
ko něco dost vzdáleného a ne osob-
ního. Přitom, ať už se nám to líbí ne  -
bo ne, evropská témata se nás všech
dotýkají každý den. Cílem tohoto pro-
 jektu je jejich přiblížení účast níkům
zábavnou formou. Studenti na vlast -

ní kůži okusí o čem a pře dev ším jak
se jedná na úrovni mi nistrů členských
států. Během simulace prohlou bí
svůj vhled do evropských problema -
tik a zároveň se procvičí v efe k tivním
vyjednávání. Naučí se předkládat po-
změňovací návrhy k pro jednávaným
dokumentům a v zá ku lisních jedná-
ních pro ně získat podporu.

Účast na Modelu EU je přitom
ta ké nezanedbatelnou položkou v ži-
vo topisu, která může rozhodovat
o přijetí na atraktivní studijní či pra-
covní místo. Mnoho bývalých účast-
níků tak dnes pobývá nejen ve stá-
tech Unie, ale také v USA či Ru sku.

STARTUJEME V LISTOPADU
„Ministři“ z Modelu Evropské

unie nejčastěji studují práva, po li -
tologii, mezinárodní vztahy či eko-
nomii, ale šanci se zúčastnit má kaž-
dý student vysoké školy se zájmem
o zahraniční politiku a evropské dě -
ní. Výběrové řízení bude zahájeno
již v listopadu. Pro více informací
sle dujte sekci Modelu EU na našich
webových stránkách. Případ né do-
tazy můžete směřovat na e-mailo -
vou adresu model.eu@amo.cz.

Tomáš Jungwirth

Přes Model Evropské unie míří studenti
nejen do Evropy
Pražského studentského summitu se letos popáté 
zúčastní i vysokoškolští studenti. Jako ministři zasednou
v simulovaném jednání Rady EU. Přihlašovat se bude
možné od listopadu a samotný Model Evropské unie 
odstartuje v lednu příštího roku.

O Pražský studentský summit
se nezajímají jen studenti, ale
ta ké osobnosti českého i me  zi ná -
rod ního formátu. Jak samotný
projekt vnímají?

LADISLAV ŠPAČEK
Bývalý mluvčí prezidenta 
republiky Václava Havla

Jsem rád, že jsem viděl en tu zi as -
mus lidí, kteří by v sobotu do  po -
ledne mohli pospávat a dí vat se na
televizi. Místo toho jdou sem a po-
 slouchají muže a ženy, kteří mají
větší životní zkušeno sti, a po tom se
snaží vzít si z to ho něco pro sebe.
Ti studenti patrně už teď v sobě cítí
jakousi oddanost myšlence, že chtě-
 jí něčím být, a to je hrozně vzácné.
Touha po vzdělá ní, která z nich vy-
zařuje, mě naplňuje nadějí, že tady
vyrůstá nová generace, která nás
všechny nahradí.

JAN MICHAL
Bývalý ředitel Odboru OSN
Ministerstva zahraničních 
věcí ČR

Výborné je, že se jedná o spon  tánní
iniciativu studentů, která ne ní nijak
vedena shora. Tuto štafetu si mezi
sebou neustále předávají, a ce  lý
projekt tak utěšeně roste.

MADELEINE ALBRIGHTOVÁ
Bývalá ministryně zahraničí
USA

Pražský studentský summit po sky-
tuje středoškolským a vy so  ko škol -
ským studentům jedinečnou pří le-
žitost poznat Organizaci spojených
národů, Evropskou unii a Se ve-
  ro atlantickou alianci, a to nejen
pro střednictvím studia, ale hlavně
v pra xi. Studenti, budoucí elity Čes -
ké re publiky, pochopí, jak tyto in-
stituce fungují, což jim pomůže ne-
jen v jejich akademi cké karié ře.

ERIK TABERY
Šéfredaktor týdeníku Respekt

Když se dívám, kolik mladých li dí
se tady v sobotu dobrovolně se šlo,
aby se zabývalo důležitý mi věc mi,
vidím obrovský pokrok ve spo leč -
no sti. Snažím se účastnit se nej-
růz něj ších debat, jezdit po repub-
lice a ba vit se s ,budou cí elitou‘,
která kromě toho, že řeší vztahy,
školu, oblečení, zábavu, což k to -
mu věku patří, se zajímá i o to, co
je kolem. To mi dá vá velkou dáv -
ku optimismu.

ONDŘEJ LIŠKA
Bývalý ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR

Váš projekt je moc dobrý, pro to že
motivuje mladé lidi k to mu, aby
uvažovali nejen v kategoriích, jak
co nejlépe uplatnit svůj partiku-
lární zá jem, ale také jak přebírat
odpo věd nost za zá jem společný.
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1/ Využil/a jsi nově nabytých do-
 vedností i někde mimo PSS?
2/ Proč by se podle tebe měli stu-
 denti zapojit do PSS?

JAN ZIPSER
Model OSN

1/ Dovednosti nabyté na PSS jsem
využil jak ve škole, tak v kaž do den -
ním životě. Hlavně schopnost vy stu  -
povat před větším publikem a i pod
větším tlakem stále racionálně a kon-
struktivně argumentovat se mi mno-
 hokrát velice hodila.
2/ Protože osnovy výuky na většině
středních škol témata mezinárod -
ních vztahů neprobírají moc po-
 drobně – a co je důležitější, člověk
se nejvíce naučí, když něco reálně
dělá (nebo si na to hraje). Díky PSS
se „hravou“ formou dozvíte mnohé
o struktuře OSN, NATO či EU. Vy-
 zkoušíte si jednání na poli těchto or-
ganizací a ještě se setkáte s mnoha
zajímavými osobnostmi, které vám
mají co říci.

EVA PETERKOVÁ
Model EU

1/ Využila jsem je hned několikrát
ve škole. V rámci Modelu Evropské
unie jsme totiž dlouho jednali o ev-
 ropské bezpečnosti, na kterou jsme
poté narazili ve škole, a tak jsem
zvlášť během zkoušek na PSS velmi
ráda vzpomínala. 
2/ Možná to bude znít jako klišé, ale
Summit je opravdu jedinečná pří  -
ležitost. Možnost, jak se dozvědět
spoustu nového, potkat mnoho lidí,
kteří se zajímají o podobné věci, vy-
 zkoušet si mluvit na veřejnosti či se
zúčastnit spousty exkurzí a setkání
s odborníky. Je to jedinečný projekt,
kterého by se měl zúčastnit každý,

koho zajímá mezinárodní dění a má
rád výzvy.

MAREK BALGUÉ DJAKOUALNO
Model OSN

1/ Například, když jsme se během
hodiny angličtiny koukali na film Sha-
ke Hands with the Devil po jed ná -
 v a jící o generálporučíkovi mírové
mi se UNAMIR ve Rwandě Romeu
Dal   lai rovi, za jehož působení došlo
ke rwand  ské genocidě. Na jednom
z workshopů jsme právě toto téma
projednávali, takže jsem jako jediný
ze třídy vě děl, o co se jedná. Dvou-
hodinový film jsme nestihli dokou-
kat, a tak jsem se o přestávce ocitl 
v ob  le žení spolužáků, kteří nestačili
po chytit, proč k tomu všemu vůbec
došlo.
2/ Myslím, že PSS je jeden z vol -
nočasových projektů, který může
mladým lidem rozšířit obzory. Dnes
se mnoho studentů o dění ve světě
nezajímá a neuvědomuje si, že to
jednou budeme my, kdo ho bude ří -
dit. Na rozvoj samostatného my šle -
ní na školách také moc nenarazíme.
Na PSS musíte sami najít infor ma -
ce, zpracovat je a vytvořit si názor,
který potom obhajujete a pro sa zu je -
te – a co víc bude potřeba v budou -
cím životě?

DO QUANG THAI
Model OSN

1/ Využil jsem je víckrát, než bych
dokázal spočítat. Ať vědomě, nebo 
i automaticky při kontaktu s novými
lidmi, při přemlouvání nebo když
jsem chtěl někoho přesvědčit o své
pravdě. A to hovořím jen o řeč nic -
kých dovednostech.
2/ Na odpověď by mi postačilo jed -
no slovo: sebevzdělání. Děláme to
pro sebe. Nikdy na tom nejsme tak
dobře, abychom si mohli říct, že lep-
ší už být nemůžeme. Jsme ve věku,
kdy se vše učí prakticky samo. Člo-
 věk musí příležitost chytit „za pa če -
sy“ a nenechat ji uniknout.

“

Úhel pohledu

”Tell me and I will forget. Show
me and I may remember. Involve
me and I will understand.“ This an-
cient Chinese proverb embodies one
of the essential values of the Prague
Stu dent Summit. And that is becau -
se the most important things in life
are not learnt, but understood. Howe-
ver well one may be taught at school,
the real experience is what stays and
ma kes one a better person. This sim-
 ple and obvious yet genial and often
forgotten principle is, I be  lieve, what
can move one’s life forward. 

RIGHT DECISION
I find it ironic how our lives are

often shaped by momentous de ci -
sions. Applying to join the Summit
seemed overly ambitious to me at
first. Would I be able to keep up
with all those seriously looking pe-
ople around me? It turned out very
soon that the atmosphere was not as
stress ful as I had expected it to be at
all. I got to know many intelligent
and easy-going people and had fun
whi le gaining valuable experience
at the same time. 

My first two years in Model UN
gave me a lot: new friends, op port -
unities to meet fascinating people
and understand how the real-world
diplomacy works in practice. But
would I be able to negotiate in En -
glish? I decided to take a chance. 

Model NATO provided me with 
a lot of new opportunities. Most im-
 portantly, I learnt how to com mu ni -
cate my thoughts in a more efficient

and persuasive way. And from my
own experience, there is little chance
to perfect this specific skill outside
the PSS. It certainly came in handy
at Model UN in London and during
my recent internship in the Cham-
 ber of Deputies.

IT PAYS BACK
All in all, the time and effort I ha -

ve put into the PSS paid back on ma -

ny occasions. In today’s competi-
tive world, one must take the extra
step and show exceptional knowled-
ge as well as an ability to achieve
par ti cular goals. I would recommend
eve ryone to apply for Model NATO,
because an opportunity like this co -
mes only once.

Jakub Živanský
Former participant of Model NATO

Invaluable hands-on experience

Model EU

Kdybyste měli tu příležitost
zasednout jako ministři v Ra-
dě Evropské unie, podpořili

byste přijetí Turecka jako členského
státu? A co Chorvatska? Uvítali by -
ste návrh antidiskriminační směr-
 nice? A jak byste zabezpečili do-
dávky zemního plynu do své země?
Už několik let se na tyto i další zá-
 sadní otázky snaží odpovídat vaši
vysokoškolští kolegové. Pražský stu-
 dentský summit, to není pouze Mo -
del OSN a Model NATO, ale v nepo-
slední řadě i Model Evropské unie.
K účasti na loňském ročníku se při-
hlásil rekordní počet uchazečů, z nichž

jsme vybrali sedmadvacítku nej lep -
ších. Ti se pak stali ministry za stu -
pujícími jednotlivé členské státy EU.
Těžiště jejich účasti leželo (a i na-
 dále bude ležet) v samotné simulaci
jednání Rady EU. 

EU ZBLÍZKA
Ačkoli je ČR členem EU již šest

let, Unie je občany často vnímána ja -
ko něco dost vzdáleného a ne osob-
ního. Přitom, ať už se nám to líbí ne  -
bo ne, evropská témata se nás všech
dotýkají každý den. Cílem tohoto pro-
 jektu je jejich přiblížení účast níkům
zábavnou formou. Studenti na vlast -

ní kůži okusí o čem a pře dev ším jak
se jedná na úrovni mi nistrů členských
států. Během simulace prohlou bí
svůj vhled do evropských problema -
tik a zároveň se procvičí v efe k tivním
vyjednávání. Naučí se předkládat po-
změňovací návrhy k pro jednávaným
dokumentům a v zá ku lisních jedná-
ních pro ně získat podporu.

Účast na Modelu EU je přitom
ta ké nezanedbatelnou položkou v ži-
vo topisu, která může rozhodovat
o přijetí na atraktivní studijní či pra-
covní místo. Mnoho bývalých účast-
níků tak dnes pobývá nejen ve stá-
tech Unie, ale také v USA či Ru sku.

STARTUJEME V LISTOPADU
„Ministři“ z Modelu Evropské

unie nejčastěji studují práva, po li -
tologii, mezinárodní vztahy či eko-
nomii, ale šanci se zúčastnit má kaž-
dý student vysoké školy se zájmem
o zahraniční politiku a evropské dě -
ní. Výběrové řízení bude zahájeno
již v listopadu. Pro více informací
sle dujte sekci Modelu EU na našich
webových stránkách. Případ né do-
tazy můžete směřovat na e-mailo -
vou adresu model.eu@amo.cz.

Tomáš Jungwirth

Přes Model Evropské unie míří studenti
nejen do Evropy
Pražského studentského summitu se letos popáté 
zúčastní i vysokoškolští studenti. Jako ministři zasednou
v simulovaném jednání Rady EU. Přihlašovat se bude
možné od listopadu a samotný Model Evropské unie 
odstartuje v lednu příštího roku.

O Pražský studentský summit
se nezajímají jen studenti, ale
ta ké osobnosti českého i me  zi ná -
rod ního formátu. Jak samotný
projekt vnímají?

LADISLAV ŠPAČEK
Bývalý mluvčí prezidenta 
republiky Václava Havla

Jsem rád, že jsem viděl en tu zi as -
mus lidí, kteří by v sobotu do  po -
ledne mohli pospávat a dí vat se na
televizi. Místo toho jdou sem a po-
 slouchají muže a ženy, kteří mají
větší životní zkušeno sti, a po tom se
snaží vzít si z to ho něco pro sebe.
Ti studenti patrně už teď v sobě cítí
jakousi oddanost myšlence, že chtě-
 jí něčím být, a to je hrozně vzácné.
Touha po vzdělá ní, která z nich vy-
zařuje, mě naplňuje nadějí, že tady
vyrůstá nová generace, která nás
všechny nahradí.

JAN MICHAL
Bývalý ředitel Odboru OSN
Ministerstva zahraničních 
věcí ČR

Výborné je, že se jedná o spon  tánní
iniciativu studentů, která ne ní nijak
vedena shora. Tuto štafetu si mezi
sebou neustále předávají, a ce  lý
projekt tak utěšeně roste.

MADELEINE ALBRIGHTOVÁ
Bývalá ministryně zahraničí
USA

Pražský studentský summit po sky-
tuje středoškolským a vy so  ko škol -
ským studentům jedinečnou pří le-
žitost poznat Organizaci spojených
národů, Evropskou unii a Se ve-
  ro atlantickou alianci, a to nejen
pro střednictvím studia, ale hlavně
v pra xi. Studenti, budoucí elity Čes -
ké re publiky, pochopí, jak tyto in-
stituce fungují, což jim pomůže ne-
jen v jejich akademi cké karié ře.
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Když se dívám, kolik mladých li dí
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vidím obrovský pokrok ve spo leč -
no sti. Snažím se účastnit se nej-
růz něj ších debat, jezdit po repub-
lice a ba vit se s ,budou cí elitou‘,
která kromě toho, že řeší vztahy,
školu, oblečení, zábavu, což k to -
mu věku patří, se zajímá i o to, co
je kolem. To mi dá vá velkou dáv -
ku optimismu.

ONDŘEJ LIŠKA
Bývalý ministr školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR

Váš projekt je moc dobrý, pro to že
motivuje mladé lidi k to mu, aby
uvažovali nejen v kategoriích, jak
co nejlépe uplatnit svůj partiku-
lární zá jem, ale také jak přebírat
odpo věd nost za zá jem společný.
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Top partneři

Dodavatelé služeb

Mediální partneři

GENERÁLNÍ PARTNER 
MODELU OSN

HLAVNÍ PARTNER 
MODELU OSN

MODEL NATO IS CO-SPONSORED BY 
THE NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

HLAVNÍ PARTNER 
MODELU NATO

HLAVNÍ PARTNER 
MODELU EU

UNIVERZITNÍ 
PARTNER

PARTNER ZAHÁJENÍ

PARTNER CHRONICLE

PARTNER JEDNÁNÍ PARTNERSKÉ MĚSTO

Kdo z vás je tu dnes poprvé? (přípravné setkání na VŠE)

Seznamte se! (Ladislav Špaček přišel hovořit o etiketě)

A já jsem tu za Ázerbajdžán! (delegátka v tradičním oděvu)

Pravý diplomat umí odlehčit situaci. (při vyjednávání) Místa, kde o něco jde. (před centrem OSN v Ženevě)

A kdo je Obama? (interaktivní hra)

Zastupuji zemi, kterou mám ráda. (delegátka Vietnamu)

Tři pilíře Pražského studentského summitu.
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