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Delegátský  
duel

Kvíz s Metropolitní  
univerzitou2 4 10Úhel  

pohledu

Módní policie: 
elegáni i hříšníci

Během slavnostního za-
hájení v Hotelu Am-
bassador se mezi vámi 

pohybovala skupinka 100% 
krytých tajných agentů summití 
Módní policie, která rozdávala 
pomyslné pokuty za prohřešky 
proti dress code. Ty největší  
z nich naleznete v přiložené fo-
togalerii. Je však třeba dodat, že 
módním policistům se často roz-
zářil úsměv na rtech – znamenitě 
oblečení pánové s dokonale za-
vázanými kravatami i nádherné 
dámy s elegantními doplňky do-
dali slavnostnímu zahájení ten 
potřebný glanc, který mu v po-
sledních letech častokrát chyběl.
» fotogalerie na str. 4

Dominik Židek

Dumají turisté na Václavském náměstí, kdo jsou oni 
mladí lidé ve formálním oblečení? Kdo jsou ti mladí  
„kravaťáci“ a slečny decentního líčení a nízkých  
podpatků?  Co je zač ona visačka, hrdě si trůnící na 
klopě jejich kabátů? Ti, jichž se to týká, se na sebe  
spiklenecky usmívají a po sobě pokukují. Vědí totiž,  
že dnešním dnem započala dlouho očekávaná slavnostní 
konference. 

Ti, již by se dotázali zú-
častněných, co se tu právě 
děje, by dostali velmi 

zajímavou odpověď. Centrum 
hlavního města Prahy totiž včera 
patřilo mladým studentům z celé 
republiky, kteří vytváří bezmála 
čtyřsethlavý dav účastníků Sum- 
mitu. Ti po následující tři dny, až 
do pondělního odpoledne, budou 
v Kongresovém centru Praha 
jednat o celosvětových otázkách, 
jejichž řešení si zasluhuje velké 
mezinárodní úsilí. 

Tomuto maratonu jednání před-
cházelo zahájení, jehož nádech 
byl více než slavnostní. Přísný 
dress code pro dámy i pány, for-
mální a decentní chování, které 
bylo na mladých delegátech vidět, 
dodalo tomuto dni velmi profesi-
onální atmosféru. Celý přípravný 
tým a krásný Konferenční sál 

Hotelu Ambassador v lehké ner-
vozitě očekávaly příchod prvních 
delegátů. Vážení hosté, například 
z řad velvyslanců, zaplnili čestná 
místa v předních řadách.

Brzké přípraVy
 Prostory byly již připraveny 

od brzkých ranních hodin. Nabitý 
program, jenž je výsadou každé 
„summití“ události, tradičně při-
nesl hosty zvučných jmen a funkcí. 
Úvodní slovo  patřilo jako vždy 
hlavnímu koordinátorovi Davidu 
Petrbokovi. 

A jako každým rokem, i letos 
jsme obdrželi významné a motivu-
jící poselství od generálního tajem-
níka OSN Pan Ki-muna, s jehož 
obsahem nás seznámil předseda 
Valného shromáždění Michael 
Rozsypal. 
» pokračování na str. 5 

Vítej nám, maratóne jednání!

Delegátské projevy: chvála, 
výtky, hvězdičky

Včerejším dnem byl odstartován šestnáctý ročník Praž-
ského studentského summitu, a tak se znovu po roce 
Kongresový sál rozezvučel předsevzetími, prioritami a 
výzvami států tří předních světových organizací.

Opět se přistoupilo k osvěd-
čené metodě hodnocení 
projevů ve formě hvěz-

diček a někdy velmi kritických, 
avšak vždy dobře míněných ko-
mentářů. Rok od roku jsou de-
legátské projevy promyšlenější  
a přesvědčivější, je tedy stále těžší 
je spravedlivě „ohvězdičkovat“  
a vybrat ty nejlepší.  V následují-
cích odstavcích budou zmíněny ně-
které opakující se nedostatky.

Jak Delegát o hVězDIčku 
přIšel

Častokrát opakovaným nešvarem 
bylo příliš velké množství témat, 
jež chtěli delegáti ve svém projevu 
pojmout. Než řečníci vyjmenovali 
» pokračování na str. 3



”
1) Je orientace české zahraniční 
politiky na dodržování lidských 
práv správná a dostačující?
2) Jaký je podle tebe hlavní 
důvod odsouzení Michaila Cho-
dorkovského?

taDeáš SeDláček
hrC, Model oSN

1/ Orientace je správná, rozhodně 
bych ji neměnil. Jsem rád, že se za-
měřuje i na méně známé regiony. Na 
Afriku cílí většina států světa, Česká 
republika se ale věnuje i Barmě  
a dalším zemím v jihovýchodní Asii.
2/ Současný stav spravedlnosti  
v Rusku považuji za špatný, ale je ve-
lice jednoduché svést jakékoli ovliv-
ňování justice jen na politiku. Vždy 
musíme hledat hlubší souvislosti  
a neodsuzovat prvoplánově. Změna 
prezidenta nutně nepřinese zmanipu-
lování soudních procesů. Na druhou 
stranu nevěřím, že Chodorkovskij 
udělal to, za co byl odsouzen.

leoš VeleNSký
uNep, Model oSN

1/ Radši bych viděl ekonomickou 
orientaci našeho státu. Co se týče lid-
ských práv, Česká republika se anga-
žuje dostatečně – zejména na Kubě. 
Máme tendenci pomáhat státům, kde 
ještě přetrvává komunistický režim, 
což vychází z naší minulosti.
2/ Hlavní důvod vidím v obavě ruské 
vlády, že by Chodorkovskij mohl 
ohrozit jejich pozici vzhledem k jeho 
značným finančním prostředkům po-
cházejícím z těžby a prodeje ropy. 
Přidání dalšího obvinění a ztížení 
trestu nebylo překvapením a vzhle-
dem k současné situaci se dalo oče-
kávat. 

tereza šráMkoVá
eCoSoC, Model oSN

1/ Je lepší, když se státy orientují 
pouze na určitou část pomoci. Eko-
nomická stránka je taky důležitá, 
ale ta sociální pomáhá přímo lidem, 
kteří pak vytváří ekonomiku. Přímá 
pomoc lidem je základ a od toho se 
odvíjí vše ostatní.
2/ „Nesvítili“ jsme jim u toho, takže 
nevíme, jak se to přesně odehrálo. 
Soudci by v případě podjatosti měli 
být nějakým způsobem potrestáni, 
ale nehnala bych to do velké aféry, 
protože tím nijak nebyly ovlivněny 
ostatní státy.

Bára BečVářoVá
SC, Model oSN

1/ Pro malý stát, který nemá z 
ekonomického hlediska v bohaté 
Evropě tu nejjednodušší pozici, 
je téměř nutné se v rámci pomoci 
zaměřit na jednu konkrétní věc. 
Nemůžeme tak, jako velcí světoví 
hráči, zasahovat do všech oblastí. 
Politika zaměřená na lidská práva 
u nás má velkou tradici. Rozhodně 
máme co nabídnout ostatním. Jdeme 
příkladem, pomáháme a především 
vše děláme smysluplně.  O tom by 
měla být mezinárodní politika.
2/ Do samotného soudního procesu 
nevidím, tak bych se k němu nerada 
konkrétně vyjadřovala. Proces se 
ale jeví zmanipulovaně vzhledem 
k načasování, oficiálním důvodům 
odsouzení a možnosti – respektive 
nemožnosti – zahraničních novi-
nářů o procesu psát. Pokud se ale 
ovlivňování prokáže, soudce bych 
jednoznačně odsoudila. Chodor-
kovskij má právo na mezinárodně 
uznávaný soudní proces, jakožto  
i na spravedlnost, nad jejímž dodr-
žováním budou bdít mezinárodní 
organizace.
 

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

atmosféra konference je již cítit 
na každém kroku. Koho by však 
přitom napadlo, že v pozadí vše 
pevně řídí neviditelná organizační 
ruka. Vylepuje orientační cedule 
tak, aby všichni dorazili tam, kam 
mají, píše a přináší aktuální čísla 
Chronicle, koná neslyšně a bez 
ustání, jen aby vám vytvořila to 
nejlepší prostředí.

Bylo tomu tak i po pět příprav-
ných setkání, kde jste se mohli se-
známit s řadou zajímavých hostů, 
vyzkoušet si jednání či proniknout 
do důležitých témat mezinárodní 
politiky. A nyní jste slavnostně ob-
lečeni, vyznáte se ve všech bodech 
agendy a samozřejmě ovládáte 
veškeré kličky jednacího řádu. Po-
suďte sami, mělo by po tom všem 
smysl být jen pozorovateli bez 
možnosti aktivně zasáhnout do 
dění?

Vždyť teprve nyní můžete na-
plno zúročit vše, co jste se během 
přípravné části naučili. Kdo jiný 
než vy by měl vědět, že za mimo-
řádnými výkony se skrývá pečlivá 
příprava a pořádná dávka odvahy 
a že to, co z dobrého delegáta dělá 

nezapomenutelného, je odhodlání, 
se kterým do jednání vstupuje.

Přesto mám jednu malou radu: 
Ještě předtím, než se vše rozeběhne 
na plné obrátky a vy budete vtaženi 
do víru dění, představte si – jen na 
pár chvil – že celá tato konference 
je tu jen pro vás. Že se přes tři 
stovky delegátů z celé republiky 
sjely, aby vás mohly slyšet, že se 
celé Kongresové centrum připra-
vovalo na to, až vstoupíte právě 
vy.  Že skrytá a neslyšná ruka 
konference vše zařídila a všechny 
sezvala kvůli vám, abyste mohli 
promluvit a vstoupit do jednání. 

Chvíli se asi budete cítit právem 
poctěni. Vzpomeňte si na tento 
pocit, až budete na začátku dne 
vcházet do jednací místnosti, až se 
otevře pořadník řečníků a až se bu-
dete nadechovat při svém prvním 
projevu.

Pokud do svého vystupování 
dáte vše, vrátíte se po pár dnech do 
svých domovů unavení, ale šťastní.  
A ten nádherný pocit už vám nikdo 
nikdy nevezme!
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editorial

lukáš hendé Djakoualno
organizační koordinátor

foto DNe

Úhel pohledu

”

We want you for our model!
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Afghánistán   Dobrý projev, který ovšem výrazně ztratil na hodnotě příliš rychlým a nevýrazným přednesem.                  
Albánie    Slušný přednes; nebojte se dělat větší pauzy mezi slovy a více artikulovat.                   
Alžírsko    Průměrný projev; doporučujeme zlepšit frázování, aby přednes lépe vyzněl.                  
Angola    Zajímavý projev; příliš velké množství informací na vyhrazený čas a slabší práce s dechem.                  
Argentina   Výrazný projev, místy až příliš; příště více diplomatičnosti.                  
Austrálie    Nevhodná přirovnání, dobrý oční kontakt, slušně přednesený projev, místy nediplomatický.            
Ázerbájdžán   Pozor na moc rychlé tempo a nesrozumitelnost; správná volba priorit.                 
Bahrajn    Dobrý oční kontakt vylepšil jinak obsahově průměrný projev.             
Belgie    Průměrný projev; dobrý kontakt s publikem, projev mohl být obsahově bohatší a dynamičtější.              
Bělorusko   Dobrý projev, který byl ovšem z počátku moc všezahrnující a nezaměřený na priority státu.        
Bolívie    Příliš hlasitý a místy agresivní projev, který však v zásadě  odpovídal reálné bolivijské politice.          
Bosna a Hercegovina  Dobrý projev, který ovšem místy postrádal argumenty a hodnotu mu ubrala též monotónnost.        
Brazílie    Upozorňujeme na ruku v kapse, špatný oční kontakt, obsahově chválíme.           
Bulharsko   Agrikulturní úvod nesouvisel se zbytkem jinak kvalitního obsahu; doporučujeme větší kontakt s publikem.
Burkina Faso   Velmi dobrý oční kontakt i obsah; doporučujeme zapracovat na hlasitosti projevu.                    
Česká republika   Nevýrazný, zbytečně rychlý projev; častější pohled do publika by mu přidal na poutavosti.                   
Čína    Slušný projev, který utrpěl přílišnou závislostí na poznámkách; obsah nereflektoval priority.                    
Dánsko    Obsah mohl být lépe připravený; zdravé sebevědomí se v řeči projevovalo přílišnou hlasitostí.                  
Egypt    Obsah vágní, avšak chválíme dobrou práci s hlasem.                   
Estonsko    Pro jednodušší pochopení obsahu posluchačem je nutné především zmírnit rychlost a zlepšit artikulaci. 
Finsko    Zvolnit rychlost (nechat prostor pro vstřebání myšlenky), zlepšit oční kontakt.                    
Filipíny    Problémy s dechem, občas špatně srozumitelné; obsahově aktuální a zajímavé.                            
Francie    Projev hodný dopolední části, pozor na sykavky a plynulost projevu; jedná se o jeden z nejlepších projevů.
Gabon    Zlepšete intonaci a artikulaci; oceňujeme snahu o originální obsah.           
Ghana    Souhrn frází; chyběl postoj státu a kvalitní přednes.             
Gruzie    Průměrný projev; diplomat by neměl mít ruce za zády a měl by se dívat do publika.                                         
Chile    Projev slušný a srozumitelný; delegátka se však příliš spoléhala na svůj papír.                                
Chorvatsko   Tichý a obtížně srozumitelný projev; správné využití času.                     
Indie    Dobrá, ovšem špatně přednesená myšlenka; projev ztratil svou hodnotu čtením textu.                 
Irák    Projev s dobrým obsahem, navíc obohacený vhodným výrazem. Zapracovat na přednesu, přílišné čtení.              
Itálie    Projev mohl být zajímavý přednesem, bohužel však z důvodu nedodržení jednacího jazyka nelze hodnotit.
Island    Jeden z nejkvalitnějších projevů; dobře srozumitelný, hodnotu mu však snížila přílišná závislost na textu.
Izrael    Správně zvolené téma projevu; zlepšit oční kontakt a zvolnit tempo.                    
Japonsko    Dobrá intonace a artikulace; oceňujeme oční kontakt, doporučujeme zapracovat na zmírnění nervozity.          
JAR    Příliš čtené a moc tiché; doporučujeme zapracovat na výrazu.                      
Jižní Korea   Dobrý oční kontakt; klidný projev mohl by být i hlasitější.                    
Kamerun    Řeč se zajímavým obsahem, zkazila ji však přílišná hlučnost a agresivní projev.                 
Kanada    Slušný projev s dobrou komunikací s publikem; je potřeba zapracovat na hlasitosti.                
Katar    Dobré vypořádání se s technickými problémy, avšak chyběl oční kontakt; příště konkrétnější téma.
Kazachstán   Projev s dobrým výrazem; pozor na přílišnou hlasitost a mnoho dále nerozvedených témat.                  
KLDR    Klidný projev utrpěl špatnou prací s poznámkami, což zapříčinilo jistou trhanost.                                             
Kolumbie   Dobrý projev, který ovšem ztratil špatnou intonací a nerozvedením priorit,                                                      
Kongo (Brazzaville)  Průměrný projev; téměř bez kontaktu s publikem, přílišná rychlost.                                                                  
Kostarika    Nešikovné formulace a jistá monotónnost ubraly projevu na poutavosti.                 
Kuba    Obsahově vyvážený projev; mírné zvolnění by přidalo na přesvědčivosti.                
Kypr    Průměrný projev; snažte se méně spoléhat na text a více se koukat do publika, projev by získal na záživnosti.   
Libanon    Hovořit o izraelsko-palestinském konfliktu byl dobrý nápad, přednes byl ovšem monotónní.                 
Libye    Kvalitní a aktuální obsah, dobrý oční kontakt s publikem a příjemný přednes.                  
Litva    Zbytečná nervozita, slušný oční kontakt; pozor na neverbální komunikaci.                       
Lotyšsko    Obsahově výborné; doporučujeme zapracovat na intonaci a artikulaci.                 
Lucembursko   Místy přehnaně agresivní, jinak slušný projev; pozor na práci s dechem.                  
Maďarsko   Dynamický, avšak nevyrovnaný přednes; pozor na přílišnou hlasitost.                      
Malajsie    Monotónní projev, ale s dobrým obsahem; pozor na tempo, snažte se mluvit ve třetí osobě - mluvíte za stát.
Mexiko    Slušný projev; bohužel kombinace klobouku a čtení naprosto zamezila jakémukoli kontaktu s publikem.               
Myanmar    Slušný projev s jasně formulovaným obsahem, který byl ovšem převážně čtený a ochuzený o intonaci.            
Německo    Projev neměl výraznější nedostatky, ale zároveň ničím nevynikal; snažte se o větší dynamičnost.                 

hodnocení projevů





























































































» pokračování ze str. 1
všechny priority, neúprosný čas 
jedné minuty byl ten tam. Další 
frekventovanou slabinou byla 
práce s poznámkami. Pokud stra-
títe niť, pohled do papíru vám může 
pomoci znovu navázat. Umíte-li 
však svůj projev dostatečně, papír 
vás jen rozptýlí. Třetím častým 

jevem byla nesrozumitelnost či 
špatná práce s hlasem. Lidé, kteří 
neoplývají zvučným hlasem, si 
musí dobře promyslet, kde udělají 
pauzu, co budou říkat potichu a co 
nahlas, co rychle a co naopak ve 
volnějším tempu. Zvláštní pozor-
nost je třeba věnovat vzdálenosti 
od mikrofonu.

Dobrý delegát se musí plně sžít 
se zemí, již zastupuje. Neměl by 
hovořit v první osobě, měl by se 
vyvarovat bezobsažných sdělení o 
ostatních zemích. Pravý diplomat 
také není ke své vládě přespříliš 
kritický.

Jako každý rok zapříčinila ner-
vozita i letos několik přeřeknutí a 

nešťastných formulací. I přes ně-
kolik málo škobrtnutí však byly 
letošní projevy vesměs důstojné 
a přispěly ke slavnostní atmosféře 
zahájení Pražského studentského 
summitu.

Yvette Sanderová, 
Michal Pečeňa
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Odpověz na následující otázky a vyhraj cenu 
od partnera novin Chronicle! Výsledky spolu 
se svým jménem, státem a orgánem/Modelem 
odevzdej do nedělního večera předsedovi or-
gánu či koordinátorovi Modelu, jehož jsi čle-
nem. Vyhlášení vítězů bude již v pondělí!

1/ Základní teritoriální jednotkou světa,  
v němž žijeme, je suverénní stát. Jaký doku-
ment vnesl do mezinárodních vztahů ideu tzv. 
práva na sebeurčení národů, díky které se za 
nejlepší a nejspravedlivější podobu suverén-
ního teritoriálního státu považuje stát národní?
a) Všeobecná deklarace lidských práv OSN při-
jatá v prosinci roku 1948
b) Závěrečný akt konference o bezpečnosti  
a spolupráci v Evropě přijatý v Helsinkách roku 
1975
c) Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona z roku 1918

2/ Česká republika je členem NATO od 
roku: 
a) 1993 
b) 1999 
c) 2004   

3/ Který z následujících států se nikdy nestal 
členem Společnosti národů?
a) Německo
b) Japonsko
c) USA

4/ Hans Morgenthau a mnozí další klasičtí 
realisté jako nejstabilnější uspořádání mezi-
národního politického systému vnímají: 
a) unipolaritu   
b) bipolaritu 
c) multipolaritu

5/ Na rozdíl od politických systémů států je 
mezinárodní politický systém ve své pod-
statě: 
a) hierarchický
b) anarchický
c) klerikální

6/ Vyslání českých vojáků do zahraničí 
schvaluje/schvalují: 
a) ministr obrany 
b) prezident republiky 
c) obě komory parlamentu

7/ Který ze současných členských států EU 
byl do Unie přijat navzdory skutečnosti, 
že země je rozdělena na dva státní útvary 
(druhý z nich není mezinárodní komunitou 
uznáván)?
a) Chorvatsko
b) Bulharsko
c) Kypr 

8/ Kterou vysokou funkci v rámci 
OSN zastával v minulosti český představi-
tel? 
a) předseda Valného shromáždění 
b) generální tajemník 
c) místopředseda Mezinárodního soudního 
dvora 

9/ Afrika je kontinent, jenž se vyznačuje 
pozoruhodnou stabilitou hraniční soustavy. 
Který z níže uvedených států existuje od 
okamžiku zisku nezávislosti ve stejných stát-
ních hranicích?
a) Somálsko
b) Etiopie
c) Súdán

kvíz s Metropolitní univerzitou!

Nigérie    Nešikovné obraty, jinak průměrný projev; pozor na práci s intonací.                          
Nicaragua   Zapracovat na artikulaci a frázování, zvolnit tempo.                       
Nizozemsko   Zkuste zlepšit intonaci a oční kontakt; obsahově v pořádku.                     
Nový Zéland   Klidný, avšak trochu nevýrazný projev.                         
Pákistán    Hezký projev s dobrou intonací, zlepšit orientaci v textu, zvolnit rychlost.                     
Panama    Vyvarovat se projevu v první osobě; obsahově bez kontroverze, avšak přednes jednotvárný.                     
Paraguay    Průměrný projev, který ztratil na hodnotě čtením textu; nachlazení mu ubralo na výraznosti.                    
Pobřeží Slonoviny   Vysoká rychlost projevu na úkor srozumitelnosti, patetický obsah.                       
Polsko    Špatná práce s mikrofonem a tím způsobená vysoká hlasitost; místy až příliš rázný projev.                   
Portugalsko   Myšlenkově nesouvislý projev s dobrým tempem.                              
Rakousko   Dobré využití času; zapracovat na práci s textem a vyvarovat se monotónnosti.                     
Rumunsko   Dobře strukturovaný, leč obsahově slabší projev; zlepšit oční kontakt a zapracovat na důrazech.                  
Ruská federace   Delegát se zabýval přílišným množství témat, projev byl tedy roztříštěný. Jinak klidný a srozumitelný.                 
Řecko    Musíme ocenit sledování okolního dění. Následný projev byl ovšem poněkud nevýrazný.                     
Saúdská Arábie   Obsahově plytké; doporučujeme zlepšit artikulaci a plynulost projevu.                   
Slovensko   Obsahově kvalitní projev; vyvarovat se monotónnosti a zlepšit dynamičnost projevu.                 
Slovinsko   Projev s kvalitním obsahem utrpěl na hodnotě nevýrazným přednesem; zkuste zapracovat na artikulaci.
Somálsko    Kvalitu průměrného projevu snížila patrná nervozita; větší uvolněnost by mu výrazně pomohla.                  
Súdán    Dobrý oční kontakt, nedbale připravený projev bez obsahu a s neobratnými formulacemi.                    
Sýrie    Dobrý projev, který byl celkově v pořádku, utrpěl však nervozitou,                      
Španělsko   Správně zvolená priorita, ale snažte se spíše vystihnout principy a nezahltit projev přemírou dat.                   
Švédsko    Dobře přednesený projev; bohužel se stal nesrozumitelným kvůli přílišnému čtení.                     
Švýcarsko   Přílišný pohyb, ale jinak srozumitelný projev, pozor na vypadnutí z role.                     
Tanzánie    Solidní, nicméně nepříliš výrazný projev; posluchače by si získala lepší intonace a práce s hlasem.                     
Thajsko    Projev byl čtený, pozor na nediplomatické výrazy; doporučujeme zlepšit intonaci a práci s dechem.                  
Turecko    Zapracujte na práci s dechem, chválíme obsah.                         
Uganda    Nadprůměrný projev; pokud používáte text jako oporu, stačí jej pouze průběžně kontrolovat.                                
Ukrajina    Chválíme zřetelnou dikci a dobrý oční kontakt; obsahově by projev mohl zajít více do hloubky.                   
Uruguay    Myšlenkově koherentní projev; zapracovat na práci s dechem.                        
USA    Výrazově dobrý projev; doporučujeme zlepšit tempo a frázování. Chválíme skvělou angličtinu!                    
Uzbekistán   Svůj stát máte prezentovat v pozitivním světle, nikoliv zdůrazňovat jeho nešvary; jinak pěkně klidný projev.
Velká Británie   Polykaní konců vět, jinak velmi dobře zvládnutý projev.                         
Venezuela   Pochybujeme, že venezuelský velvyslanec používá česká rčení; přílišná obsahová agresivita                   
Vietnam    Obsahově mírně nesouvislý projev - moc faktografické, zlepšit frázování.                       
Poradní výbor HRC  Jeden z nejkvalitnějších projevů; úvod mohl být kratší, zbylo by tak více místa na hlavní poselství.                     
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Módní policie

proužkované tričko = doplněk na pláž.

aby oči nesklouzávaly. 

vidíme více, než bychom měli…

Kravatu s kostlivci bychom raději nechali ve skříni.  
Poučte se od kolegy. 

batůžkáři na treku v  
prostorách Ambassadoru.

» pokračování na str. 6
SloVa VýzNaMNýCh hoStů

Prvním pozvaným řečníkem byl 
bývalý premiér Mirek Topolánek, 
jenž v úvodu pobavil přítomné, 
když se sebeironicky označil za 
drobného živnostníka. Jeho kriticky 
pojatý, leč energický a svérázný 
proslov zdůrazňoval důležitost akce-
schopných institucí, čímž delegátům 
nastavil zrcadlo a postavil je před 
další výzvu. 

Následujícím významným hostem 
byl Karel Kovanda, jenž letos na Su-
mmitu převzal patronát nad Radou 
bezpečnosti Modelu OSN. Svým 
bezprostředním úvodním slovem 
chtěl zavést originální českou ná-
hradu za oslovení „Vaše Excelence“ 

– svůj proslov tedy započal oslove-
ním „Vaše Výtečnosti“. Ve své řeči 
nastínil otázku aktuálního problémo-
vého vztahu mezi západním a mus-
limským světem. 

Jak SI zíSkat Delegáty
Po něm proběhlo seznámení pří-

tomných s hlavními body jednání 

na konferenci. Ta byla představena 
jednotlivými koordinátory Modelů. 
Prostor pak dostaly nejlepší zaslané 
projevy v jednotlivých orgánech – 
Francie za OSN, Spojené státy za 
NATO a Lotyšsko za EU. V dal-
ším panelu vystoupil například Jiří 
Šedivý, první náměstek ministra 
obrany, či Norman L. Eisen, nově 

jmenovaný americký velvyslanec v 
ČR. Jak se později ukázalo, svůj pro-
jev, v němž zdůraznil své českoslo-
venské kořeny, přednášel naprosto 
spatra, a snad právě proto si svým 
přátelským a neformálním přístu-
pem dokázal získat srdce delegátů a 
vysloužil mohutný aplaus. 

Dopolední část uzavřel projevem 
Ingo von Voss, zástupce německého 
velvyslance. Následoval výtečný 
oběd, po němž se delegáti vrátili 
zpět k povinnostem. Odpolední část 
patřila projevům jednotlivých států. 
Náročný, leč bohatý den tak úspěšně 
skončil. A nyní vstříc nadcházejícím 
diplomatickým dnům!

Lenka Do Thu

Summitová krasojízda pokračuje

Delegáti à la číšníci s umělými motýlky. Pánové, naučte  
se je ručně uvázat!



6 I Chronicle I www.studentsummit.cz

Valné shromáždění – GA

Během pěti workshopů měli 
delegáti Valného shromáž-
dění možnost se na konfe-

renci dobře připravit. Nejprve si  
v regionech a poté i v plénu zkou-
šeli formulovat a prosazovat své po-
litiky a i poslední předkonferenční 
zkoušku – jednání o agendě – zvládli 
delegáti způsobem, na který mohou 
být pyšní. Zvolili metodu opatrného 
vyjednávání a díky úspěšné snaze o 

dosažení konsenzu následně agendu 
hladce schválili. Nastavili si tak laťku 
pro jednání na samotné konferenci 
velmi vysoko. Jak budou tedy sa-
motná konferenční jednání vypadat?

kDo S koho?
Mnoho bodů, jimiž se plénum 

GA bude zabývat, je velmi kontro-
verzních. Přikloní se delegáti spíše 
k zárukám vzájemné mezinárodní 

bezpečnosti a k posílení pravomocí 
Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii (IAEA), nebo převáží princip 
suverenity a zůstane zachován status 
quo? Nebo se dokonce vyskytnou 
pokusy o zúžení pravomocí IAEA? 
Díky dobře definované agendě je 
jakýkoliv vývoj otevřený. Existuje 
samozřejmě mnoho nástrojů, jimiž 
mohou delegáti dosáhnout svých 
cílů. Dobrá znalost jednacího řádu, 

jež umožňuje efektivní taktizování, 
stejně jako neformální vyjednávání, 
pro něž jsou jako stvořené dopro-
vodné recepce, i dobrý odhad opo-
nentů k nim nepochybně patří.

zafuNguJí Staré koalICe?
Stát, ať už jakkoliv silný, však 

samotný nic prosadit nedokáže. 
Pokud to dosud bylo možné v men-
ším počtu delegátů zastoupených 
v jednotlivých regionech, určitě 
se tak nestane na konferenčním 
plénu. Každý delegát se nyní musí 
poohlížet po spojencích, kteří mu 
mohou pomoci v nadcházejícím 
jednání. Prozatím roli koalic do 
velké míry plnily právě regiony, ty 
však již na konferenci neexistují. 
Vydrží tedy staré aliance, nebo 
bude plénum GA svědkem vy-
tvoření zcela nových spojenectví, 
a dočká se tak nejednoho překva-
pení? Na tuto i další otázky odpoví 
netrpělivě očekávané jednání v ná-
sledujících dnech.

Matouš Hruška, GA

Rada bezpečnosti – SC

V sobotu ráno se v Kongre-
sovém centru Praha sejdou 
velvyslankyně a velvyslanci 

patnácti států OSN, které byly po-
ctěny důležitým úkolem – dohlí-
žet na zachování světového míru 
a bezpečnosti. Naštěstí pro ně i pro 
mezinárodní společenství nebudou 
této výzvě čelit nepřipraveni. Mají 
za sebou pět náročných workshopů,  
v jejichž průběhu rozvíjeli své vy-
jednávací a argumentační schopnosti  
a rozšiřovali své znalosti o meziná-

rodním právu, zamrzlých konfliktech 
či nedávné historii.

přeDpokláDaNá ageNDa
Prvním krokem na nesnadné 

cestě bude schválení agendy. To, co 
by mohlo na první pohled vypadat 
jako rutinní byrokratický úkon, je 
ve skutečnosti věc nanejvýš důle-
žitá. Problémů je ve světě mnoho 
a Rada bezpečnosti pochopitelně 
nemůže projednat všechny. Správná 
volba priorit je klíčová pro produk-

tivní jednání. Ačkoliv přesná podoba 
agendy není v současnou chvíli 
známa, autorovi těchto řádků se po-
mocí investigativních metod poda-
řilo dostat k zákulisním informacím. 
Podle nich bude vypadat asi takto:

1. Jižní Súdán – nově vzniklý 
stát je potenciálně nejenom jedním  
z nových členů OSN, ale i zdrojem 
nestability. Etnické spory, neshody 
ohledně hranic i rozdělování pří-
jmů z ropy již vedly k několika po-
tyčkám.

2. Libye – probíhající občanský 
konflikt s napětím sleduje celý svět. 
Dochází k porušování lidských práv, 
země je důležitým zdrojem ropy  
a její další politický vývoj výrazně 
ovlivní celý region.

3. Afghánistán – země hraje dů-
ležitou roli nejen v rámci meziná-
rodního boje s terorismem. Leží ve 
strategicky důležité oblasti Střední 
Asie a zaujímá přední příčky na se-
znamu zhroucených států.

4. Reforma Rady bezpečnosti – 
tato otázka zaměstnává Organizaci 
spojených národů již dlouhá léta. 
Zdá se, že se delegáti PSS rozhodli 
pohnout v hledání jejího řešení o ně-
jaký ten krok kupředu.

Na závěr zdůrazněme, že diplo-
macie je hra proměnlivá a konečná 
podoba agendy nás může ještě 
překvapit. Ať už se však mladí vel-
vyslanci budou zabývat tématy po-
psanými výše, nebo něčím úplně 
jiným, popřejme jim v nadcházejí-
cích jednáních hodně štěstí.

Michal Pečeňa, SC

Model OSN
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Rada pro lidská práva – HRC

Diplomacie je box v glazé 
rukavičkách, při němž zní 
místo gongu cinkání skle-

nic se sektem. Tato slova pronesl 
před několika desetiletími fran-
couzský prezident Georges Pom-
pidou. Nesporné je, že i za sto let 
budou pravdivá. Na půdě Pražského 
studentského summitu zaznělo 
první cinkání skleniček již včera, 
avšak vkročení do ringu čeká dele-
gáty teprve dnes.

hra začíNá…
Nasaďte si tedy rukavice –  

– v Radě pro lidská práva dnes roz-
hodně nikdo usínat nebude. Ostatně 
delegáti HRC mají s bouřlivými 
diskuzemi a divokým vyjednává-
ním bohaté zkušenosti. Nejednou 
si obojí zkusili během přípravných 
setkání. Ať už při vyjednávací hře, 
ve které předvedli, že když o něco 
opravdu stojí, tak jsou schopni si za 
tím jít, ale také při orgánové krizi, 
která se stala opravdovou „zkouš-
kou ohněm“ na posledním pátém 
workshopu. 

JeDeN NIkDy NeVí
Co se tedy bude na půdě HRC 

dnes odehrávat? Popravdě řečeno 
je to ještě zahaleno rouškou ta-
jemství. Body agendy jsou sice 
jasné – práva dětí a politická práva 
LDCs v jihovýchodní Asii, avšak 
jak s nimi delegáti naloží a jak  
k nim přistoupí, už záleží čistě na 
jejich zájmu, umu a taktice. Jed-
nou z největších krás konference 

je totiž právě možnost doslova 
kouzlit s jejím průběhem. Celých 
pět workshopů měli delegáti pře-
dem víceméně dané, co se bude 
ten který den dít, a nyní poprvé je 
jednání plně v jejich rukou.

Třeba předvedou nečekanou 
jednotu a spolupráci a s obdivu-
hodnou rychlostí schválí kvalitní 
rezoluce k oběma bodům agendy. 
Nebo je zde opačná varianta vůči 

tomuto spíše pohádkovému scé-
náři, a to že se za dveřmi Rady 
pro lidská práva strhne lítý boj 
plný diplomatických intrik a ple-
tich. Pravda bude nejspíš, jak už 
to většinou bývá, někde uprostřed. 
Ovšem kdo ví… Jak to celé sku-
tečně dopadne, se dozvíme už za 
pár hodin.

Šárka Ošťádalová, HRC

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

Vážení delegáti, po pěti 
workshopech tu je konečně 
konference! Jaká bude, zá-

leží především na vás. Závěrečné 
zasedání Hospodářské a sociální 
rady je zcela jinou záležitostí, než 
byla naše přípravná setkání.

přípraVa Se zúročí
Během workshopů jste prošli řadou 
přednášek a školení, která vám měla 

pomoci zorientovat se v několika me-
zinárodních problémech, zlepšit ve-
řejné vystupování a osvojit si chování 
hodné diplomata. Během jednání  
o agendě jste také mohli vyzkou-
šet svoje přesvědčovací schopnosti  
a víte už, na co si dát pozor. Strávili 
jste mnoho času přípravou, posí-
lali stanoviska a na jednání to bylo 
(většinou) vidět. V každém případě 
se vám teď kvalitní příprava a noci 

strávené psaním stanovisek konečně 
zúročí.

DVa SVěty DIploMata
Práce diplomata má, jako většina 

činností, dvě strany. Včera jste měli 
možnost poznat tu slavnostní: nád-
herné sály, státnické projevy, vy-
brané jídlo a pití, příjemné recepce.

Další dny už budou o po-
znání více pracovní. Svět roz-

hodně není dokonalé místo  
k žití, má své problémy. Vaším 
úkolem je problémy zanalyzo-
vat a navrhnout řešení sepsané  
v podobě rezolucí. Budete muset 
improvizovat, umět se rychle roz-
hodnout, získat lidi na svoji stranu. 
Tedy využít schopnosti, které velmi 
dobře uplatníte i v budoucím životě.

Konference ale není jen tvrdá 
práce, je to spousta zábavy, nových 
kamarádů, nezapomenutelných zá-
žitků. Lidé, které zde potkáte, budou  
s velkou pravděpodobností později  
i vašimi spolužáky na vysokých 
školách. Budou vás navzájem pojit 
jedinečné zkušenosti, které nevy-
mizí. Noční psaní rezolucí, napjaté 
nervy při hlasování, ohnivé pro-
jevy v plénu i smířlivé neformální 
jednání. Využijte tedy všech mož-
ností, které vám konference nabízí,  
a nechte se unést unikátní atmo-
sférou Pražského studentského 
summitu. Vaše předsednictvo je  
v tom s vámi.

Tomáš Fiala, ECOSOC



8 I Chronicle I www.studentsummit.cz

Program OSN pro životní prostředí – UNEP

Vážení a milí, nadešly vaše 
dny. Nadešly dny Pro-
gramu OSN pro životní 

prostředí. Nadešly dny k tomu, aby 
delegáti UNEP položili základní 
kameny rezolucí a deklarací, které 
budou mít za svůj cíl ochranu život-
ního prostředí. Na stole se již rýsují 
první obrysy dokumentů, které za 
několik hodin budeme moci nazvat 
ne prvním ani posledním krokem, 
ale významným přispěním ke vzá-
jemně příznivému vývoji vztahu 
průmyslu a životního prostředí.  

ekologICký průMySl?
Tento rok si pro řádné jednání 

UNEP delegáti za první bod agendy 
zvolili průmysl a udržitelný rozvoj 
se zaměřením na energetiku obno-
vitelných zdrojů. Zde se nabízejí 
výzvy především v oblasti snížení 
vypouštěných emisí ať již zavedením 
ekologičtějších technologií, nebo 
adaptací výrobních procesů, které 
negativní dopady na přírodu zmírní. 
Zrovna tak má méně rozvinutý svět 
příležitost vyvinout iniciativu v tom, 

že se pokusí alespoň předejít ničení 
přírodního bohatství tím, že bude od 
počátku využívat technologie, které 
jsou eko-efektivní. 

ruku V ruCe
A jak že se delegátům podaří tou-

žebného konsenzu dosáhnout? Uvi-
díme, zda spolu „potáhne“ Evropa 
proti Africe, Západ proti Východu či 
zda zafunguje solidarita s méně roz-
vinutými státy. Zastanou se snad bý-
valí imperialisté svých exkolonií? Je 
ovšem docela možné, že do jednání 
delegátů UNEP zasáhnou i lobbisté 
BP (dříve British Petroleum) a Ge-

neral Motors, kteří se budou snažit 
světu nastavit ekologicky přátelskou 
tvář těchto průmyslových gigantů. 
Podaří se jim delegáty přesvědčit, že 
téma těžby a znečišťování ovzduší 
výfukovými plyny již nemusí mít 
své čestné místo na seznamu agendy 
UNEP a že lze tuto problematiku pře-
dat pouze pod kompetenci průmys-
lových společností? Doufejme, že 
se delegáti UNEP zhostí této výzvy  
s vervou a podaří se jim začít směro-
vat průmysl tak, aby byl příznivější 
vůči prostředí, ve kterém žijeme. 

Iveta Moravcová, UNEP

Světová obchodní organizace – WTO

V pražském Kongresovém 
centru se po následující tři 
dny budou vytvářet velko-

lepé plány na lepší zítřky. Studenti 
se vyzují ze svých školních přezů-
vek, hodí za hlavu domácí úkoly  
a vžijí se do rolí těch, kdo řídí ko-
lečka světového dění. Dámy a pá-
nové, začíná konference!

BýtI DIploMateM
V průběhu pěti přípravných set- 

kání se nováčci učili – a zkušení 
zdokonalovali – v umění diplo-
macie. Poznali, že ve Světové ob-
chodní organizaci nevítězí jen ti 
nejlepší rétoři, ale že nejvíce práce 
se zde odvádí především během ku-
loárních jednání, kde mají delegáti 
příležitost zužitkovat nově nabyté 
znalosti, které jim předávalo též ně-
kolik významných hostů. Zkusili si 
vypracovat stanoviska svých zemí 
a přednášet je před skupinou po-
sluchačů. Zkusili si vznášet žádosti  
o vysvětlení, žádosti o reakce či 
(ne)technické poznámky. Zkusili si 
býti diplomatem.

tVrDá VíkeNDoVá práCe
Pro WTO je zahájení konfe-

rence na Ministerstvu průmyslu  
a obchodu již tradicí. Úvodní pro-
jevy v autentickém prostředí vždy 
dodají delegátům patřičnou hrdost 
na svůj stát a elán do následujícího 
jednání probíhajícího již v Kon-
gresovém centru. Během tří dnů 
by měli stihnout projednat tři body 
agendy, a to liberalizaci obchodu 
nezemědělskými výrobky, subvence  
v zemědělství a obchodní aspekty 
práv k duševnímu vlastnictví. Je třeba 
mít na paměti, že stejně tak jako se  

v reálném životě občas musíme 
uchýlit ke kompromisům, ani na 
půdě WTO bez nich nelze učinit 
krok vpřed. Konference je obrovská 
výzva. Nejen pro kolektiv, který se 
má konsenzuálně shodnout na rezo-
luci, nejen pro předsednictvo, které 
má dát jednání řád, ale především pro 
jednotlivce, kteří zde mají jedinečnou 
příležitost překonat strach a ostych  
a skrze masku delegáta ukázat, že  
v každém z nás je vůle a odvaha bít 
se za svá přesvědčení.

Vojtěch Fiala, WTO

generální partner
Modelu oSN

hlavní partner
Modelu oSN

Informační centrum oSN v praze

partneři Modelu oSN Model OSN
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Lobbies of the Prague Con-
gress Center are once again 
full of young passionate 

people.  Drained coffee machines, 
delegates running from place to 
place and everyone anxious to de-
fend their view.  The long awaited 
moment has come. The Final Con-
ference has started. 

a ChalleNge aheaD
In the next few days, the delega-

tes will experience what it really is 
like to face difficult and demanding 

issues. What it feels like to take 
decisions and stand for them. How 
important it is not to have one´s 
opinion set in stone and how rewar-
ding it may be to compromise. All 
the hard work will finally pay back 
as the delegates put into practice all 
the things they have been so skillful 
to master throughout the past seve-
ral months.  

fIrSt thINgS fIrSt
Ambassador of the North Atlan-

tic Council will start by tabling an 

agenda for the Conference. Ho-
wever, there are many pressing 
issues of various priority for various 
countries. Be it Afghanistan, missile 
defense, cyber terrorism, NATO-
-Russia relations or enlargement, all 
these problems deserve a tangible so-
lution. We are to experience clashes 
between discrepant visions of what 
the priorities of NATO should be. 
Yet there is no way to proceed un-
less a consensus is achieved, which 
will be a truly challenging test for 
the members of the Council. The 
more time the ambassadors decide to 
spend on preparation of the scenario 
for negotiations, the less they will 
have to actually execute their plan. 
Therefore, it would be advisable not 
to put a lot of effort into determining 
what is crucial for one´s own coun-
try but instead step back and make 
an acceptable concession in the in-
terest of smoothing and speeding up 
what is just a beginning of a tough 
and complex task. 

Jakub Živanský
Model NATO team

Model NATO

V   brzkých hodinách sobot-
ního rána začínají spolu  
s ostatními Modely jednat 

i delegáti Modelu EU. Agenda je 
známá již dlouho, ale právě dnes 
leží na delegátech zodpovědnost, 
zda se zachovají jako skutečný 
orgán Evropské unie a zohlední ve 
svém jednání i současné dění ve 
světě. 

SChValoVáNí ageNDy
Delegáti si svoji agendu schvalují 

právě až na prvním dnu zasedání. 
Mezi stávající body agendy patří 
situace Romů v Evropě, potažmo 
azylová a migrační politika, roz-
počtová odpovědnost a Evropský 
zatýkací rozkaz. Dosud Model EU 
navštívilo devět hostů, na základě 
jejichž příspěvku mělo dvacet sedm 
vysokoškoláků možnost získat větší 
povědomí o vybraných tématech. 
Jejich role je však složitá v tom, že 
musí být nejen dobrými řečníky, 
ale v podstatě i právníky a záro-
veň odborníky na každé z témat. 
Jejich úkolem totiž bude vytvořit 
legislativní akt, který by splňo-
val formální i logické podmínky 
reálné legislativy Evropské unie.  

K tomu bylo potřeba, aby si delegáti 
dobře nastudovali jednotlivé druhy 
právních dokumentů a připravili si 
základní formální podklady, které 
potom využijí při sestavování textů. 

  
Co By MělI DelegátI  
VyJeDNat?

Při jednání o situaci Romů v Ev-
ropě je potřeba se nadpoloviční vět-
šinou shodnout na usnesení, které 
zohlední jednak dosavadní právní 
rámec této problematiky, jednak lid-
ská práva. A to vše s ohledem na ne-
dávné vyhošťování Romů z Francie. 
Po detailním prostudování tří legis-
lativních aktů v otázkách rozpočtové 
odpovědnosti bude potřeba schválit 

reformu, která by pamatovala na 
současné krizové body evropských 
ekonomik. Na základě jednání  
o Evropském zatýkacím rozkazu je 
potom možné na přání některého  
z členských států zahájit pátrání po 
osobě v jiném členském státu k je-
jímu vydání justičnímu orgánu. 

Na první pohled tedy před mi-
nistry leží složité problematiky, se 
kterými se však jistě velmi dobře 
poperou. Přípravný tým jim k tomu 
přeje mnoho sil a dostatek vyhra-
ných bitev na poli vyjednávání  
v simulované Radě Evropské unie!

Klára Machová
Model EU

Model EU

generální partner Modelu eu

partneři Modelu Nato

partneři Modelu eu

Model Nato is co-sponsored by the
North atlantic treaty organization

hlavní partner 
Modelu Nato
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Vnímáte tempo zadlužování států  
jako neřešitelný problém?

Delegátský duel

Sabina Dobruská 
VIETNAm, ECOSOC

Rapidní nárůst státních dluhů 
je v posledních desetiletích 

zcela  očividný. Zdali je tento trend 
řešitelný či jestli čas a vývoj zadlu-
žování předurčí bankrot, si položil 
jako hlavní otázku i nedávný sjezd 
Komunistické strany Vietnamu. Pro 
stabilizaci naší měny a ekonomiky se 
strana dohodla na pokračování poli-
tiky „Nové změny“, která se opírá  
o socialistickou orientaci.

Vietnam musí překonávat pro-
blémy vzniklé na druhé straně pla-
nety – dopady finanční krize, která 
zasáhla světové hospodářství. Na- 
rozdíl od ostatních zadlužených 
států se ke svým závazkům stavíme 
svědomitě. Snažíme se vypůjčovat si 
obezřetně, aby nedošlo k situaci vi-

ditelné u mnoha zadlužených států, 
tedy k neschopnosti splácet své zá-
vazky. Odsuzujeme státy, které si 
půjčují nad rámec svých možností  
a přitom neplánují své hospodářství. 
Pokud nemají stanoveny ekono-
mické cíle a cesty, státy by si neměly 
půjčovat.

Existují rozvojové státy, které ne-
mohou splácet vysoké dluhy, avšak 
mají hospodářský plán k nastartování 
ekonomiky, a tak se snaží shánět pe-
níze. Otázkou je ale kde, neboť vět-
šina bank požaduje vysoké úroky,  
a to právě kvůli nezodpovědným ne-
platícím státům.

Jan kolář 
SAúDSKá ARábIE, ECOSOC

Všechny státy současného světa 
jsou nějakým způsobem za-

dluženy. S čistým svědomím mohu 
ale říci, že patříme k těm několika 
málo státům, kterým se daří dluh 
z dlouhodobého hlediska úspěšně 
snižovat. Domníváme se, že na-
prostá většina dluhů, které naše 
království má, jsou dluhy vnitř-
ními. Díky tomuto jsme nezávislí 
na jiných státech.

Jako neřešitelný problém to 
vnímáme jen u některých zemí. Je 
mnoho států, které při následování 
našeho příkladu budou schopné se 
v rozumném časovém horizontu 
dluhů zbavit. Bohužel existují 

regiony, především na africkém 
kontinentu, které nemají naději 
se nějakým způsobem oddlužit. 
A stále dochází k dalšímu zadlu-
žování, navzdory praktické ne-
možnosti hospodářského pokroku. 
Existují i jisté nešvary. Například 
možnosti, že si dané chudé země 
navyknou, že země bohaté budou 
jejich spotřebu uhrazovat či dluhy 
škrtat. Avšak my si uvědomujeme 
potřebu tyto státy podporovat,  
a tak to, i přes z toho plynoucí ne-
gativa, činíme. Obyvatelé těchto 
zemí si nezaslouží trpět za chyby, 
které kdysi dávno udělaly západní 
mocnosti.

Finanční  kr ize  prohloubi la  problém za -
dluženosti některých států. Jak jim lze po-
moci? Je zadluženost jen marginální problém?

SoCIal eVeNt
Probuď v sobě nespoutanou příšeru.  Odhoď oblek nebo kostýmek  
a nasaď pořádný kostým!  Přišel čas zažít nejděsivější noc tvého života. 
Srdečně tě zveme na:

ples příšer
14.3.2011 od 19:00
Club Óčko, v blízkosti Kongresového centra Praha

Lístek za 60 Kč koupíte u registrace.
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top partneři

Dodavatelé služeb

Mediální partneři

geNerálNí partNer  
MoDelu oSN

hlaVNí partNer  
MoDelu oSN

hlaVNí partNer 
MoDelu Nato 

MoDel Nato IS Co-SpoNSoreD By  
the North atlaNtIC treaty orgaNIzatIoN

geNerálNí partNer 
MoDelu eu

uNIVerzItNí 
partNer

partNer zaháJeNí

partNer ChroNICle

partNer JeDNáNí partNerSké MěSto

It partNer
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