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Tísíc a osm  
úsměvů

Delegátský  
duel2 5 10Úhel  

pohledu

Druhý den jednání se nesl ve znamení eskalující krize,  
o jejímž průběhu byli delegáti průběžně informování 
prostřednictvím komplexního televizního zpravodajství 
Krizové tiskové agentury (KTA). 

Jakoby nestačila revoluce  
v Egyptě, riziko občanské 
války v sousední Libyi či země-

třesení následované vlnou tsunami 
na japonských ostrovech. Krizová 
tisková agentura již v sobotních 
odpoledních hodinách informovala 
delegáty o přesunu ruských vojen-
ských jednotek do Čečny, o tajfunu, 
který zasáhl ostrov Sumatra, o vý-
buchu ambasády Spojených států 
amerických v Istanbulu a v nepo-
slední řadě i o smrti kubánského 
diktátora Fidela Castra. Tím ovšem 
výčet kritických událostí ze světa 
neměl skončit. 

TurbulenTní poloosTroV
Potvrdily se totiž spekulace  

o tom, že v noci na pátek skonal  
i další ze světových tyranů, seve-
rokorejec Kim Čong-il. Evidentně 
připravené armádní velení nevá-

halo ani minutu a převzalo vládu 
v zemi, zatímco „následník trůnu“ 
Kim Čong-un se stal nezvěstným. 
Generál Jang Song Taek následně 
proklamoval revizi zahraniční po-
litiky země a oznámil, že „KLDR 
se již nenechá vydírat Západem“. 
Bezprostředně poté následovaly 
ozbrojené výboje směrem na jejich 
jižního souseda. 

Úpěnlivé volání mezinárod-
ního společenství vyslyšela Rada 
bezpečnosti, která rozhodla o vlo-
žení zvláštního tematického bodu 
agendy a začala o situaci v regionu 
jednat. A to i přes odpor Čínské li-
dové republiky a Francie, které si 
stěžovaly na nedostatek konkrét-
ních informací.

Těch ovšem mělo rychle přibýt. 
Ve svém druhém zpravodajském 
vstupu KTA informovala nejenom 
» pokračování na str. 4

reportáž z krize: střelba a mrtví, delegáti jednají 

V nATo každý přesně ví, co má dělat
Jak by měla podle Jiřího 
Šedivého vypadat Armáda 
České republiky? Jak s ní 
souvisí demografický vývoj? 
A co podle něho rozděluje 
EU a NATO? Povídali jsme 
si s ním na slavnostním  
zahájení páteční závěrečné  
konference.

Studoval jste na King’s Co-
llege v Londýně válečná 
studia, mohl byste tento 

obor přiblížit, popřípadě při-
rovnat k některému v Čechách 
vyučovanému? Je to z hlediska 
budoucnosti perspektivní studijní 
obor?

Mezi lety 1993 a 1995, kdy jsem 
studoval v Londýně, to v Čechách 
nemělo obdobu. Dnes se již dají 
nalézt fakulty poskytující vzdělání, 

které se přibližuje tomu mému. 
Válečná studia v Londýně kombi-
nují strategická studia s vojenskou 
historií od antických bitev až po 
napoleonské války. Dnes má řada 
univerzit v rámci kateder meziná-
rodních vztahů nebo politologie 
obory týkající se bezpečnostních 
studií. Nicméně tak koncentrované 
studium, jako je na King’s College 
v Londýně, u nás nenajdete.

Byl jste nejvýše postaveným Če-
chem v rámci Severoatlantické 
aliance a zastával jste tři roky 
pozici náměstka pro obrannou 
politiku a plánování. Jak mys-
líte, že vpadá atmosféra v cent-
rále NATO při současné situaci 
v Libyi? Je tam shon?

Že by tam zavládl nějaký zmatek 
nebo větší hemžení, to v žádném  
» pokračování na str. 3

redakce 
Chronicle se 
s vámi loučí

...a těšíme se na podzim!

lukáš, Tomáš, Michal, 
lucy, lenka, lucka, 
Terka, Matúš a Katka
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zii. Jak vypadá atmosféra v cent-
rále NATO vzhledem k současné 
situaci v Libyi? Myslíte, že je 
tam shon?
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Redakce novin Chronicle se omlouvá libyjské delegátce.  
U hodnocení jejího projevu v sedmém čísle byly chybně uvedeny 
pouze   namísto        . 
Gratulujeme ke krásnému výsledku!

”
1.Domníváš se, že by se množství 
energie získávané z jádra mělo do 
budoucna zvyšovat, nebo snižovat 
s ohledem na rizika, jež s energií 
souvisí?
2.Je přijatelné, že světové velmoci 
tolerují nedemokratické režimy a 
diktátory v zemích, ze kterých do-
váží nerostné suroviny?

frAnTIšeK rAjTMAjer
WTo, Model osn

1\ Navyšování množství energie 
získávané z jádra podporuji, neboť 
se jedná o nejčistší a nejbezpečnější 
typ energie. Například v Japonsku 
jsou elektrárny připraveny na vět-
šinu nebezpečí, a to dokonce i ta-
kových rozměrů, jimž musely čelit 
v posledních dnech. Ačkoliv jistí si 
samozřejmě nemůžeme být nikdy. 
2\ Podpora režimů, co konají re-
prese proti vlastnímu národu, není 
nic, nač bychom měli být hrdí, ale 
na druhou stranu nevíme, co by pří-
padný zásah z vnějšku přinesl. Zda 
by výsledná situace nakonec nebyla 
horší než ta předtím. 

DAVID pusTAj 
eCosoC, Model eu

1\ Vzhledem k nízké rizikovosti a 
přitom velké šetrnosti a bezpečnosti 
jaderné energie jsem rozhodně pro 
rozšiřování jejího podílu na cel-
kové výrobě.  Následky jaderné 
katastrofy by sice byly ničivé, ale 
pravděpodobnost, že by skutečně 
nastala, je tak malá, že neopravňuje 
k ničení našeho životního prostředí 

environmentálně nešetrnými zdroji 
energie. 
2\ Je to nepochybně těžká otázka. 
Jako student a občan ČR s tím 
nesouhlasím, ale kdybych byl  na 
místě těchto velmocí, zachoval 
bych se nejspíše stejně.

ZuZAnA HolAKoVsKÁ 
Model nATo

1\ I přes nynější napjatou situaci 
v Japonsku hodnotím budoucnost 
jaderné energie veskrze pozitivně. 
Je to cesta, po níž bychom se do 
budoucna měli dát.  Zejména pak  
v souvislosti se situací v České re-
publice a s tzv. „solárním boomem“, 
kdy samotná výroba solárních pa-
nelů není příliš šetrná k životnímu 
prostředí. 
2\ Morálně je to sice nepřípustné, 
ale z hlediska zachování stability 
vzájemných vztahů jde o nutnost. 
Je důležité udržovat vztahy s diktá-
torskými režimy alespoň na „určité“ 
úrovni. 

AlžběTA noVÁKoVÁ
unep, Model osn

1\ Domnívám se, že jaderná energie 
by rozhodně měla mít mezi energe-
tickými zdroji své místo, ovšem co 
se navyšování jejího podílu týče, 
jsem skeptická, neboť se příliš obá-
vám možného zneužití tohoto druhu 
energie. Rizika, jež nad námi visí, 
jsou totiž jako pomyslný „Damo-
klův meč“. 
2\ Někdy není jiné cesty, ale obecně 
bych se spíše snažila počet tako-
výchto vztahů redukovat. Primárně 
bychom se měli starat o ochranu 
lidských práv.

Milí čtenáři dnešního vydání  
Chronicle,

jako každý velký projekt, i Pražský 
studentský summit má za cíl nejen své 
svěřence vzdělávat, seznamovat je  
s jejich vrstevníky podobných zájmů 
a velkými osobnostmi naší doby, ale 
také je bavit. I když se tedy tradičně 
říká, že první je vždycky práce a te-
prve potom koláče, vaši organizátoři 
věří, že v našem případě si není nutné 
mezi prací a zábavou vybírat. 

V duchu této hlavní myšlenky je 
tento editorial jedním velkým apelem 
na to, abyste si zbývající část konfe-
rence naplno užili. Na jejím konci 
budete z Kongresového centra od-
cházet s dojmy právě ukončeného in-
tenzivního jednání o nejzávažnějších 
problémech dnešního světa, s hlavou 
stále plnou vitálních zájmů států, 
které jste posledních pět měsíců ob-
hajovali, pravděpodobně s nemalým 
hladem a touhou po spánku. Když se 
ale budete řídit zásadou načrtnutou  
v úvodu, váš triumfální odchod bude 
bohatší o několik zábavných historek 
z  kuloárů a ve finále bude věrnějším 
obrazem reality, kterou se snažíme re-

flektovat.  Realita je totiž jedinečnou 
kombinací velmi vážných událostí  
a situací, které je aspoň zčásti odlehčí. 
Ani realita se totiž neobejde bez ob-
časných nedokonalostí, svérázných 
osobností a už definitivně se neobejde 
bez humoru.

To ovšem neznamená, že není 
třeba brát svoji práci delegáta vážně.  
Abych parafrázovala svého kolegu 
Tomáše Jungwirtha: Vaším hlavním 
úkolem je vytvořit obsah formy, 
kterou vám Summit prostřednictvím 
předsednictev jednotlivých orgánů 
předkládá. Přece jenom jste po dobu, 
kterou strávíte na půdě Summitu, pra-
vými zástupci svých států a veledů-
ležitými představiteli mezinárodního 
společenství. Náplní vaší práce je jed-
nat, podávat světové výkony a schva-
lovat dokumenty. V žádném případě 
ale není nutné obětovat svůj nadhled 
a schopnost bavit se.

Jako každý projekt, i Pražský 
studentský summit bude nejspoko-
jenější, pokud budete spokojení vy. 
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případě ne. Práce v NATO je velice 
soustředěná. Každý ví přesně, co 
má dělat. A v době krize či nějaké 
mimořádné situace lidé pracují ještě 
déle, než je normální. Pracuje se  
o sobotách a nedělích, případně jste 
stažen z dovolené, ale ten aparát 
je velice kvalitní a profesionální. 
Uvědomme si, že centrála NATO 
je v zásadě sekretariátem pro po-
litické řízení Aliance. Je to aparát, 
který zpracovává celou řadu infor-
mací; různé analýzy, alternativy  
a především pomáhá generálnímu 
tajemníkovi v řízení zasedání Se-
veroatlantické rady a dosahování 
konsensu.

Mohl byste čtenářům přiblížit 
vaši denní agendu, kterou jste 
měl na starosti jako náměstek 
pro obrannou politiku a pláno-
vání?

V zásadě to není exekutivní po-
zice, spíše jde o plánování. Obranné 
plánování se však liší od plánování 
obrany, které znamená vytváření 
strategií na obranu České repub-
liky, Polska, Pobaltí, Turecka či 
Norska – a to mají v rukou vojáci. 

Kdežto obranné plánování je za-
měřeno především na to, aby se v 
rámci osmadvaceti členských států 
Aliance vytvořil společný fond vo-
jenských schopností, které následně, 
v případě nasazení, může dotyčný 
operační velitel vyžádat od jednotli-
vých států. Do toho však vstupovala 
celá řada specifických momentů 
jako třeba jednání o protiraketové 
obraně, jednání o rozvoji logistiky, 
různé aktivity ve spolupráci s Rus-
kem či dalšími partnery.

Studenti se na Pražském student-
ském summitu snažili řešit spolu-
práci Severoatlantické aliance a 
Evropské unie. Myslíte si, že má 
budoucnost budování kolektiv-
ních obranných struktur?

Základní problém je v tom, že 
Severoatlantická aliance a Evrop-
ská unie spolu nemluví na úrovni 
politicko-strategické. To z důvodu, 
že na jedné straně je Turecko tote-
mem NATO a na straně druhé je 
Kypr součástí EU. Právě část Kypru 
je okupována Tureckem a už z toho 
pramení mnoho problémů v komu-
nikaci.  Vzniká tu také otázka dupli-
kace určitých velitelských struktur 

mezi oběma institucemi. NATO se 
ptá, proč se zavádějí struktury nové, 
když tam už fungují ty severoatlan-
tické, načež EU namítá, že k nim 
nemá zaručený přístup. Je to tedy 
nešťastná situace a to zejména dnes, 
kdy všichni hledáme nějaké prostory 
pro úspory a racionalizaci a kde jsou 
na jednom místě dvě organizace s 
velice omezeným prostorem pro ma-
névrování v mezinárodní spolupráci.

Jak by měla Armáda České re-
publiky vypadat za deset let? 
Jakým způsobem by se mělo po-
kračovat při její transformaci?  

Transformace je v zásadě perma-
nentní proces, protože bezpečnostní 
prostředí se stále mění a my se mu 
musíme přizpůsobovat. Nicméně 
bych si přál, aby armáda za deset 
let strukturálně vypadala tak, jak 
vypadá nyní. Nevyznačuje se urči-
tou specializací, avšak má nějakou 
skladbu, logiku a tvoří celek. Byl 
bych rád, aby byla pokud možno vě-
kově mladá. Vzhledem k demografii 
se schopnost rekrutování nováčků 
stává problémem. Dále bych napří-
klad rád, aby rezort obrany směřo-
val veškerou svou činnost k rozvoji 

a podpoře. Od toho tu jsme. To je 
taky součást změny myšlení a kul-
tury v rezortu, protože spousta lidí 
v civilní části vnímá armádu jako 
přítěž. Musím ale říct, že jsme na 
tom ještě ve srovnání se všemi no-
vými členskými státy i přes všechny 
potíže, co se týče kvality příspěvků 
a schopnosti součinnosti s NATO, 
jednoznačně nejlépe.

 
Šimon Ehrlich, Yvette Sanderová

Rozhovor
Transformace je permanentní proces poDěKoVÁnI

Rádi bychom tímto po-
děkovali lidem, kteří sice 
nebyli členy sekretariátu, 
ale přesto nám význam-
ným způsobem pomáhali 
při realizaci letošního 
ročníku Summitu. Jsou 
jimi:

jana Hlaváčová

jan pýcha

jakub eberle

jan Václav

Tomáš Vilím

jirka bejček

Michal Thim

Antonín berdych

jan Havránek

Vojtěch strakatý

Tomáš Koucký

Daniel lošťák

Maria staszkiewicz

Tomáš Karásek

pastelka Míša

petr Gottfried

Daniela Zrucká

Michal procházka

Karel novák

Václav Kopecký

Anna jiroutová

lukáš obdržálek

Antoan pepelanov

filip Kaleta

V zásadě to není exekutivní pozice, spíše jde o plánování. (Šedivý o své funkci v NATO)



4 I Chronicle I www.studentsummit.cz

» pokračování ze str. 1
o napadení amerického konvoje 
loďstvem KLDR a následné pře-
střelce, ale i o vojenské poho-
tovosti, k níž se chystala Ruská 
federace nebo o volání světových 
hráčů po opuštění unilaterálních 
kroků a hledání konkrétního ře-
šení. Podrobné informace nabídlo 
zvláštní krizové vydání Chronicle. 

Poté, co severokorejská vojska  
začala ostřelovat předměstí Soulu, 
na což Jihokorejci reagovali letec-
kým bombardováním, již nebylo 
dost dobře možné nad situací (a 
statisíci uprchlíky) zavírat oči;  
i americký prezident Obama byl 
nucen uznat, že možnosti diplo-

matického řešení konfliktu byly 
vyčerpány. 

sC, GA, nATo šly nA To
Situací se nezabýval jen první 

logický aktér – Rada bezpečnosti 
(SC) – ale také Valné shromáždění 
(GA) Modelu OSN a Severoatlan-

tická aliance. GA se ukázalo být až 
překvapivě akceschopným. I přes 
úpornou snahu delegátky KLDR 
bránit zájmy své země se podařilo 
drtivou většinou hlasů schválit re-
zoluci označující Severní Koreu 
za agresora a volající po peaceke-
epingové misi ustavené SC. Na-
opak Aliance k plodnému závěru 
nedospěla. Poté, co si k jednání 
přizvala Ruskou federaci, která 
deklarovala, že v SC nepodpoří 
mandát pro mírovou misi NATO, 
se raději posunula k projednávání 
otázky bezletové zóny nad Libyí. 

Poslední speciální relace KTA 
hovořila o jistém zmírnění krize, 
projevujícím se v ústupu severo-

korejských sil k hraničnímu pásmu 
na 38. rovnoběžce. Neznámou 
však zůstaly další kroky Jižní Ko-
reji a Spojených států.

Na konci druhého jednacího 
dne ležel na stole Rady bezpeč-
nosti návrh rezoluce předložený 
Spojeným královstvím a garan-

tovaný USA a Japonskem. Ten 
mimo jiné předpokládá vytvoření 
čtyřtisícčlenné mírotvorné mise 
pod záštitou Spojených národů  
s mandátem na půl roku. Nechme 
se překvapit, zda předkladatelé 
dokáží poslední den vyjednat pod-

poru Číny, Ruska a dalších poten-
ciálně vzpurných členů. Myslet si, 
že se krize zažehná sama od sebe, 
by bylo bláhové.

Tomáš Jungwirth

Vyplyne řešení z dnešních jednání?

„Co se jedněm může zdát 
jako porušování autorských 
práv, to jiným přijde jako 
běžná praxe.“
delegát Číny, eCosoC

„Charismatický vůdce je 
podmínkou fungování arab-
ského státu.“
delegát Turecka, sC

„Delegát Francie si bezleto-
vou zónu představuje jako 
Hurvínek válku.“
delegát Turecka, sC

„Proti! Oba!“
delegát súdánu, unep 

„Náš mírový program je 
jaderný.“
delegát íránu, GA

„Upřímně, za týden ty ja-
derné zbraně neschováte.“
delegát bolívie, GA

„Takže pán ode mě ropu 
asi nechce…“
delegát íránu v reakci na ně-
mecko, GA

„Je to režim zločinecký, a to 
i podle mezinárodního zlo-
čineckého soudu.“
delegát Velké británie, sC

„Před neviditelnou rukou 
trhu jsme dali přednost vi-
ditelné ruce státu.“
neznámý delegát, eCosoC

„Mluvíte o bezletové zóně 
jako o klacku, kterým ude-
říte toho zlého Kaddáfího.“
delegát ruska, sC

„…omlouvám se Spojeným 
státům agresivním.“
delegát ruska, sC

„Děkuji za potlesk, myslím, 
že je na místě.“
delegát Kanady, WTo

„Demokracie je opravdu 
hezká věc…“
delegát Číny, WTo 

„Dáme si dvouminutovou 
pauzu na toaletu. Maxi-
málně v rámci místnosti.“
předsedající, eCosoC

Lid manifestoval podporu režimu.

perlIČKy Z jeDnÁní

ev
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rada bezpečnosti jednoznačné stanovisko nezaujala.
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jaké stanovisko zaujímá vaše vláda k otázce 
snižování zemědělských subvencí?

Delegátský duel

petr Hanzlík 
BRAzílIE, wTO

Brazílie považuje otázku 
subvencí v zemědělství 
za velmi důležitou, neboť 

zemědělství tvoří podstatnou 
složku brazilské ekonomiky.  
Z tohoto důvodu je pro nás vysoká 
liberalizace jednoznačnou priori-
tou. Dosáhnout bychom jí chtěli 
především prostřednictvím dvou 
základních okruhů, které hodláme 
na půdě WTO projednávat.

Na jedné straně jde o exportní 
podpory, u kterých by postupně 
mělo dojít k jejich úplnému zru-
šení, jelikož jsou velmi škodlivé 
pro mezinárodní obchod a jsou de-
formující pro vztah trhu a cen.  Na 
straně druhé máme domácí pod-
pory, jež dělíme do tří základních 
skupin, které jsou barvami ozna-
čeny jako zelená, modrá a žlutá. 
Zelená skupina není nijak škod-

livá a nejsou zde snahy ji omezo-
vat, protože do ní spadá například 
podpora zemědělství v zaostalých 
oblastech. Tato skupina tedy ob-
sahuje důležitý sociální prvek. 
Tzv. „modré podpory“ tvoří urči-
tou mezikategorii, u které je třeba 
zkoumat, zda je nezařadit do žluté 
skupiny. Tam totiž spadají pod-
pory nejškodlivějšího druhu, které 
mají výrazně negativní dopad na 
ceny na mezinárodních trzích. 
Právě tuto kategorii subvencí 
bude třeba co nejvýrazněji omezit 
a pokud možno zcela zrušit. Bra-
zílie stojí v tomto sporu jasně na 
straně co největší liberalizace. 

Tomáš frömmel
USA, wTO

Spojené státy americké otázku 
subvencí do zemědělství ne-
považují za důležitou a nej-

raději by ji na půdě WTO vůbec 
neprojednávaly.  Nicméně chápeme, 
že pro jiné země je tento problém 
velmi podstatný až klíčový. Ačkoli 
americká ekonomika není založena 
na zemědělství a nejdůležitější jsou 
pro nás služby a průmysl, poměrně 
významná část amerického obyva-
telstva v zemědělském sektoru pra-
cuje. Kdybychom tedy okamžitě 
zrušili veškeré subvence, tito lidé by 
přišli o práci a naše zemědělství by 
navíc nebylo schopno konkurovat 
například zemědělství brazilskému. 

Proto je třeba subvence snižo-

vat velmi pomalu pokud tak vůbec 
činit. Navíc je nutné takové výrazné 
změny kompenzovat ústupky ze 
strany rozvojových zemí v jiných 
oblastech, jako je například ochrana 
práv duševního vlastnictví nebo ob-
chod průmyslovými výrobky. Celou 
věc pro USA navíc komplikuje sou-
časná ekonomická situace. Právě 
jsme se odlepili od ekonomického 
dna a okamžité zrušení subvencí 
by mohlo vést k podlomení našeho 
ekonomického růstu, což by nebylo 
pozitivní ani pro zbytek světa. Na 
obecné rovině jsme proti snižování 
subvencí v zelené skupině, jelikož 
tam neexistují žádné negativní ex-
ternality. U žluté skupiny nějaké ne-
gativní efekty jsou, ale stanovisko 
Spojených států je přesto jasné: 
Jsme silně proti jejich okamžitému 
a razantnímu snižování.   

liberalizace byla po dlouhou dobu převažující stra-
tegií světového obchodu. I přesto se stále ozý-
vají hlasy po ochraně domácích zemědělců. Jsou 
subvence v zemědělství nutností, nebo jen de-
struktivním elementem mezinárodních trhů?

soCIAl eVenT
Už se to blíží…. dnes po setmění……. úderem sedmé hodiny  
večerní……tě přivítáme na nezapomenutelné závěrečné party plesu příšer
Nezapomeň si obléct kostým a pobav se konečně také v neformálním stylu! 
Tahle noc bude hustopekelně krutopřísná!

od 19:00
Club Óčko, v blízkosti Kongresového centra
lístek za 80 Kč budou v prodeji i na místě akce
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Valné shromáždění – GA

Včerejší den zahájili dele-
gáti Valného shromáždění 
vskutku ukázkovým for-

málním jednáním, což bylo vzhle-
dem k neobvyklým hostům ranního 
pléna velice příhodné. Tým do-
kumentaristů totiž pečlivě natá-
čel jednotlivé delegátské projevy  
a sledoval dění v orgánu. Delegáti 
pečlivě řešili další pozměňovací ná-
vrhy a nebyli z přítomnosti kamer 

nijak nervózní. I po odchodu ka-
meramanů delegáti zůstali ve svém 
jednání velmi formální, avšak bo-
hužel na úkor efektivity jednání. 
Několikahodinové schvalování 
agendy dokonce přinutilo předsed-
nictvo snížit délku projevů na jednu 
minutu a délku reakcí na pouhých 
třicet vteřin. I přes to nebylo jednání 
tak produktivní jako den předešlý. 
Situace v GA se zdála být zamrzlá.

GA MoToreM jeDnÁní
Avšak během schvalování 

agendy došlo k dramatické události. 
Krizová tisková agentura (KTA) 
přinesla zpravodajství z Korejského 
poloostrova. Po smrti Kim Čong-ila 
se situace na hranici mezi KLDR  
a Jižní Koreou začala podobat re-
gulérní válce. Na takovýto vývoj 
nemohlo GA nereagovat a drama-
tické záběry dělostřelecké přípravy 
rychle vytrhly delegáty z jejich 
ranní únavy. GA rychle pozměnilo 
svou agendu, vypracovalo rezoluci 
a téměř konsenzuálně ji schválilo. 
Avšak nejen to – rezoluce GA měla 
dokonce  meziorgánový přesah. 
Urgovala Radu bezpečnosti k něko-
lika konkrétním krokům, například 
reaktivaci peacekeepingové mise 
na Korejském poloostrově nebo 
odsouzení KLDR jakožto agresora. 

Požádala také generálního tajem-
níka OSN k vyjednání mírového 
řešení. Celý tento dokument byl 
navíc schválen ve zcela rekordním 
čase, což napomohlo vytvořit kva-
litní platformu jak pro jednání SC, 
tak i NATO, kde byla rezoluce také 
představena.

poMoC oD GA
Povzbuzeni těmito úspěchy za-

čali delegáti jednat o dalším bodu 
agendy, tedy o restrukturalizaci 
systému oficiální rozvojové po-
moci (ODA), v odpoledních hodi-
nách se tak v kuloárech hovořilo 
až o třech dokumentech k tomuto 
bodu agendy. Lze tedy očekávat, že  
i k tomuto bodu agendy mají dele-
gáti co říct a máme se dnes nač těšit.

Matouš Hruška, GA

Rada bezpečnosti – SC
Nedělní ráno zahájila Rada 

bezpečnosti v návaznosti 
na předchozí jednání dis-

kuzí nad bodem agendy „současná 
situace v Afghánistánu“.  Debatu, 
která se vinula primárně okolo ná-
vrhu Ruské federace zabývat se 
produkcí opia v zemi a která vy-
provokovala nesouhlasné reakce ze 
strany zbývajících členů Rady, však 
záhy přerušily znepokojivé zprávy  
z nejožehavějšího poloostrova dneš-
ního světa.

neVyjAsněný InCIDenT
V 11:40 místního času infor-

movala Krizová tisková agentura  
o incidentu v blízkosti jihokorej-
ských břehů, kdy severokorejská flo-
tila zaútočila na loďstvo Spojených 
států amerických. Nad celým kon-
fliktem se ovšem vznášela atmosféra 
nejednoznačnosti; nebylo možné 

bezpečně určit, kdo byl agresorem  
a zda USA vpluly do teritoriálních 
vod KLDR, či nikoli. To se samo-
zřejmě promítlo i do stanovisek dele-
gátů. I přesto byla ale Rada schopna 
přijmout komuniké, ve kterém od-
soudila násilí v oblasti, potvrdila 
svůj závazek chránit 38. rovnoběžku 
a volala po obnovení klidu.

rADA Míní, sVěT Mění
Když ovšem KTA o několik hodin 

později informovala Radu o ostřelo-
vání předměstí Soulu severokorej-
ským dělostřelectvem a koncentraci 
vojenských jednotek v oblasti, i ré-
torika jednotlivých delegátů se při-
ostřila. Na jedné straně stáli obhájci 
opatrného přístupu vedení Ruskou 
federací, na straně druhé stály státy 
jako Japonsko, které volaly po jed-
noznačném odsouzení agrese ze 
strany KLDR a nevylučovaly ani 

možnost vojenského zásahu.  Dele-
gát Francie se v tomto ohledu vyjá-
dřil poměrně jednoznačně:  „Tento 
vývoj jasně dokazuje, že nečinnost 
vede pouze k další eskalaci kon-
fliktu“. Snahy o prosazení rezoluce, 
která by takovýto vývoj reflektovala, 
ovšem selhaly. 

V okamžiku, kdy se Rada dozvě-
děla o stahování jednotek KLDR do 

vnitrozemí a naopak postupu jihoko-
rejských vojsk, přistoupila k regulo-
vané diskuzi, ve které především 
apelovala na ukončení vojenských 
akcí a obnovení míru. Do uzávěrky 
dnešního vydání Chronicle ovšem 
nedospěla k žádnému formálnímu 
závěru. 

Lucie Ottingerová, SC

Model OSN

Chceš se stát členem sekretariátu? Chceš poznat summit i z trochu jiné stránky? 
budeš nejpozději v září po maturitě? :)

Hledáme nové členy našeho týmu! Pokud rád pracuješ a chceš se něco 
nového naučit, pošli nám svůj krátký strukturovaný životopis, fotku  
a motivační text o dvou stech slovech, proč by ses chtěl stát členem sekretariátu 
pražského studentského summitu, na adresu david.petrbok@amo.cz do 31. 3. 
2011. Těšíme se na viděnou na dubnovém přijímacím pohovoru!  
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Rada pro lidská práva – HRC

Pozměňovací návrhy létají 
sem a tam, rozpoutávají se 
bouřlivé diskuze, osnují se 

tajné intriky, lákají spojenci…  
I nedělní ráno v HRC ovládly děti. 
Tedy lépe řečeno jejich práva.  
Koho snad napadlo, že v sobotu 
schválená rezoluce udělala za prv-
ním bodem agendy tlustou čáru, 
ten se nemohl více mýlit. Delegáti 
HRC ukázali, že jejich nadšení ani 
po prvním jednacím dnu neuhaslo 
a celé nedělní dopoledne to v HRC 
zápalem a elánem doslova jiskřilo.

DěTI přeDeVšíM
Rezoluci nakonec nekompro-

misní ruce delegátů ze stolu ne-
smetly a krátce po poledni byla 
nečekaně úspěšně schválena. 
Velkou zásluhu na jejím přežití 
si připsali především delegát Ně-
mecka a delegátka Japonska, kteří 

neúnavně bojovali a drželi lidsko-
právního „plaváčka“ nad vodou,  
i když jeho osudem zmítaly divoké 
diplomatické vlny. Také delegát 
Rumunska ukázal, že když chce, 
tak si svým řečnickým umem  
a chytrými argumenty dokáže pro-
sadit svou.

upr?
Odpoledne HRC zažila návštěvu 

vskutku světového významu. Do 
orgánu dorazili zástupci až ze 
samotného srdce Afriky – De-
mokratické republiky Kongo. Na 
program se totiž dostal tradiční 
„HRCácký“ UPR neboli Univer-
zální periodický přezkum. Proce-
dura, jejíž zajímavost předčí snad 
už jen její poněkud děsivý název. 
Delegáti se se zástupci Demokra-
tické republiky Kongo, do jejichž 
rolí se na pár desítek minut vtě-

lili členové předsednictva HRC, 
rozhodně nemazlili a atmosféra  
v HRC chvílemi připomínala téměř 
lidskoprávní barbecue.

Jako ohnivý plamen se projevila 
například delegátka Nizozemska, 
která dokázala zástupcům Konga 
párkrát opravdu „přitopit“. Aby 
se delegáti po náročné diskusi tro-

chu osvěžili, následovalo krátké 
neformální jednání doplněné sva-
činkou v Malém salonku KCP.  
A jelikož HRC nikdy nespí, krátce 
po pracovním coffee breaku se celé 
osazenstvo opět vrhlo s plným na-
sazením do práce.

Šárka Ošťádalová, HRC

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

Návrh druhé rezoluce na téma 
mezinárodního oddlužení 
byl doslova rozbuškou velmi 

prudké debaty. Nejkontroverznějším 
bodem se stala klauzule týkající se 
pomoci Mezinárodního měnového 
fondu zadluženým zemím. Do ná-
vrhu tak bylo postupně zapracová-
váno tolik pozměňovacích návrhů, 
že se rezoluci podařilo schválit až 

krátce před koncem jednacího dne. 
Ten pak byl prodloužen o krátké 
neformální posezení, které se neslo  
v pro ECOSOC velmi typické pří-
jemné atmosféře.

osVěžujíCí obeCnÁ DIsKuZe
V úvodu druhého jednacího dne 

už bylo nutné posunout se v jednání 
dál, a delegáti tak schválili návrh 

Kuby na přerušení projednávaného 
bodu agendy. V následné obecné 
diskuzi týkající se reprodukční poli-
tiky velmi potěšily kvalitní projevy 
Belgie, Brazílie, Portugalska a Sýrie. 
Bylo znatelné, že delegáti se již dobře 
sžili s institutem obecné diskuze  
a umí dobře využít  prostoru, který 
je jim dán.

Z počátku obsahově velmi roz-
sáhlá debata se, k lítosti předsednic-
tva, zúžila na téma potratů. Delegáti 
do problematiky potratů zabředli 
natolik, že byli nuceni požádat HRC 
o vypracování zprávy, se kterou poz-
ději delegáty seznámil předseda Rady 
pro lidská práva Dominik Židek.

poCTA DIKTÁTorůM?
Po shlédnutí čerstvého zpravo-

dajství KTA navrhl delegát Saúdské 
Arábie držet minutu ticha za Kim 

Čong-ila. K velkému překvapení 
předsednictva demokratické státy 
tomuto návrhu nejen neodporovaly, 
ale dokonce navrhly takto poctít  
i Fidela Castra.

Po zamítnutí návrhu rezoluce, na 
které ECOSOC pracoval už od rána, 
byl podán návrh nový z pera dele-
gátky Libye. Diskuze probíhala pří-
jemně svižně a velmi produktivně. 
Bylo podáno tolik pozměňovacích 
návrhů, že musely být dotištěny for-
muláře, a bylo dokonce nutné využít 
článku 33 f) jednacího řádu, aby bylo 
možné jednání urychlit. Tím jsme se 
vyhnuli 17 (slovy: sedmnácti) hla-
sování o hlasování. Celý ECOSOC 
tento krok oslavil několikanásobnou 
mexickou vlnou začínající u dele-
gátky Mexika.

Tomáš Fiala, ECOSOC

jsi středoškolák a zajímá Tě evropská unie a s ní spojené otázky? nevíš co dělat až summit skončí?
 
zapoj se do kreativní soutěže, na jejímž konci ti nejlepší poletí přímo do srdce Evropské unie a další mohou vy-
hráthodnotné ceny včetně populárních elektronických čteček knih Amazon Kindle. Ukaž, že  
evropská problematika vůbec nemusí být nuda a vyhraj balík cen.

rozbal to s námi od 1. dubna 2011!
informace a registraci do soutěže najdeš na adrese www.rozbalto.eu
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Program OSN pro životní prostředí – UNEP

Krize je krize a je morální  
i odbornou povinností 
UNEP, aby se zabýval nejen 

těmi tématy, která si zasluhují efek-
tivní řešení dlouhodobě, ale i těm 
aktuálním, krizovým. Dnes ráno se 
totiž před delegáty jako palčivá výzva 
objevila krize, která by v případě 
opožděné reakce mohla mít opravdu 
nedozírné následky. 

AfrIKA V oHrožení
V krátkém zpravodajství televiz-

ního kanálu PSS News byli delegáti 
UNEP seznámeni s katastrofou, která 
v sobotu za brzkého rána postihla 
střední Afriku. Po havárii chemičky 
společnosti Agrochemicals v Keni 
unikly do Viktoriina jezera desítky 
tun fosfátů a rtuti. Nejenom samotní 
zpravodajové, ale ani povolaná zá-
stupkyně Ugandy z Valného shro-
máždění bohužel nebyla s to přinést 
dostatečné množství uspokojivých in-
formací a navrhnout řešení. Delegáti 
se po důsledném probrání nastalé si-
tuace bleskurychle odebrali k vypra-
covávání zprávy, ve které se shodli na 
bezodkladné pomoci zasaženým stá-

tům, poskytnutí technologií, vyslání 
odborníků a mnohém dalším. Důle-
žité však je, že se ve zprávě objevila 
i výzva k předcházení ekologickým 
katastrofám a ke zvýšení národní 
kontroly „nebezpečného“ průmyslu.

VZHůru Z KrIZe
Po úspěšném přijetí zprávy se de-

legáti UNEP vrhli na projednávání 
původně odloženého bodu agendy 
– průmyslu a udržitelného rozvoje. 
Během necelého půl dne byla nejenom 
předložena, ale i schválena rezoluce 
na toto téma. Při tomto jednání, které 

můžeme směle a bez nadsázky nazvat 
více než konstruktivním, exceloval ne-
malý počet delegátů. Od předkladatele 
rezoluce – Velké Británie, brilantního 
znalce jednacího řádu – Venezuely, 
iniciátora zajímavých spojenectví – 
Izraele, Kanady jako předkladatelky 
zprávy, konstruktivního řešitele – Ja-
ponska, ekonomického tygra – Číny, 
realisty v pohledech na svět – lobbisty 
BP či milovníka neformálních jednání  
a článku 34 jednacího řádu – Ně-
mecka. 

Iveta Moravcová, UNEP

Světová obchodní organizace – wTO

V sobotu započaté jednání  
o liberalizaci obchodu ne-
zemědělskými výrobky  

v oblasti průmyslu dospělo ke 
svému zdárnému konci. Poněvadž 
je tento tradiční bod agendy jako 
jeden z tří hlavních pilířů Roz-
vojové agendy z Dauhá velice 
obsáhlý, několik delegátů se jalo 
vytvořit „jízdní řád“ – neboli se-
znam podtémat, kterými se v rámci 
této části zaobírali. V tomto kon-
textu za všechny jmenujme napří-
klad snižování celních sazeb a jeho 
mechanismy, sektorové iniciativy, 
netarifní překážky či téma rybář-
ských produktů.

AGrÁrní DoTACe
Poté, co ministři a ministryně 

společnými silami vyšplhali na 
vrchol pyramidy bodů „jízdního 
řádu“, vrhli se s vervou jim vlastní 
na druhý bod letošní agendy,  
a sice subvence v zemědělství. Ja-
kožto jedno ze základních výrob-
ních odvětví, které se v minulosti 
stalo silně deformovaným právě  
v důsledku domácích či exportních 

subvencí, je zemědělství prioritou 
rozvojových států, na jejichž silný 
odpor narazily právě státy rozvi-
nuté. Nově příchozí posila ve formě 
indonéského ministra výrazně po-
sílila vyjednávací sílu rozvojových 
zemí, které se vzpružily a v duelu  
a vyspělými státy začaly vést v pod-
statě vyrovnaný souboj. 

V rInGu WTo
„Zuřící býk“ ze Spojených států 

amerických a „Italský hřebec“ z Ev-
ropské unie byli zprvu odhodláni se 
za své subvence bít, nicméně záhy 

je jejich soupeři zahnali do kouta 
a donutili je slevit ze svých poža-
davků na zachování co největší 
míry podpor po co nejdelší dobu.  
V ringu WTO však neexistuje 
žádný knock-out, proto byli před-
stavitelé rozvojových zemí nuceni 
respektovat požadavky Spojených 
států amerických, a ač je postupné 
snižování subvencí nevyhnutelné, 
bude nastaveno tak, aby tento sou-
boj skončil pro všechny strany při-
jatelnou remízou.

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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As the sun rose on the second 
day of negotiations, our ho-
nourable delegates could 

hardly contain their excitement at the 
promise of having a breakfast with 
distinguished guests from the Czech 
Ministry of Defence.

A rIsKy frIenDsHIp 
The delicious breakfast accompa-

nied with fascinating discussion duly 
motivated delegates into a debate re-
garding the role of Russia and Paki-
stan in the war in Afghanistan. There 
was a general consensus that the 
NATO members should not allow the 
past to limit future cooperation with 
Russia, yet several of them expressed 
reservations over possible Russian mi-
litary presence in Afghanistan. After a 
number of suspensions, the delegates 
eventually agreed on a joint statement 
affirming their willingness to work 
with Russia as well as Pakistan on 
countering the narcotics trade

KoreAn WAr #2?
Later on, yet another crisis suddenly 

came up. A series of skirmishes broke 

out on the Korean peninsula and our 
delegates had to cope with the po-
ssibility of a war breaking out there 
once again. Even though the delega-
tes preferred a diplomatic solution 
to the situation, they also needed to 
contemplate the possibility of North 
Korea using nuclear missiles. After 
an American battleship had been fired 
at, the delegates discussed whether or 
not Article 5 of the Washington treaty 
was invoked.

In the afternoon, a news broadcast 
interrupted the delegates as the con-
flict escalated with South Korean and 
American soldiers engaging the aggre-
ssor. The US ambassador urged the 

delegates to issue a statement proclai-
ming that a direct military action shall 
be taken should Article 5 be invoked. 
They reached out to their colleagues in 
both UNSC and GA for various POVs 
concerning the situation. The situation 
deescalated eventually when news of 
American and South Korean forces 
securing the border between the two 
countries were received.

The Romanian delegate was the 
one to bring fresh air into negotiations 
with an alternative approach to the si-
tuation.

James McMordie
Chronicle correspondet

Model NATO

Delegáti Rady EU zakončili 
jednání prvního konferenč-
ního dne uprostřed jednoho 

z bodů agendy. Krátce před závěrem 
jednání přišly zároveň znepokojivé 
zprávy Krizové tiskové agentury. 
Jak se k těmto událostem členské 
státy postavily a podařilo se jim 
schválit kýžený dokument?

InTeGrACe A MIGrACe roMů
Nedělní jednání zahájil Model 

Evropské unie pokračováním pro-
jednávání bodu agendy o integ-
rační a migrační politice zaměřené 
na Romy v EU. Skupina států před-

ložila návrh, který byl zčásti vý-
sledkem kuloárních jednání. Tento 
dokument měl být schválen na do-
poručení Evropského parlamentu, 
který vyjádřil své znepokojení nad 
vyhošťováním Romů z Francie. Ně-
kolik států prohlásilo tuto skutečnost 
za „zmedializovanou“ a podpořily 
názor Francie, že by neměla být 
součástí finálního usnesení. Švédsko 
nakonec podalo pozměňovací návrh 
na zařazení zdravotní problematiky, 
takže výsledné usnesení zohledňo-
valo lidská práva a základní svo-
body, směrnici o rovném zacházení, 
svobodu pohybu a opatření proti dis-

kriminaci. Rada EU zároveň vzala  
v potaz situaci etnických menšin 
v EU a nutnost koordinace inte-
gračních politik jednotlivých států. 
Přitom uvážila i deset základních 
principů Evropské platformy pro 
integraci Romů a vyzvala vlády 
členských států a nadcházející před-
sednickou zemi k důslednému uplat-
ňování Rámcové úmluvy o ochraně 
národnostních menšin a opatření 
proti diskriminaci.

KorejsKÁ A eKonoMICKÁ 
KrIZe

Dalším bodem agendy bylo ře-
šení makroekonomických otázek 
v oblasti rozpočtové odpovědnosti 
členských států. Krátce po zahájení 
projednávání tohoto bodu však při-
šly ve speciálním krizovém čísle 
Chronicle zprávy o nové korejské 
válce. Na Radě EU tak leží důležitý 
úkol postavit se zodpovědně ke 
krizi v KLDR, ale zároveň vyřešit 
krizi ekonomickou a zkoordinovat 
fiskální politiku členských států Ev-
ropské 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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Tisíc a osm úsměvů
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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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