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• Druhý Studentský summit právě začíná!
• Hlaste se do 30. září 2007
• »www.studentsummit.cz«
Jakub Eberle,
koordinátor Pražského
studentského summitu
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách
Chronicle, novin Pražského studentského
summitu, který právě zahajuje svůj druhý
ročník. Mnozí z vás se s námi tímto
způsobem setkávají vůbec poprvé, a tedy
přesně nevědí, co mají očekávat. Proč
byste tedy vůbec měli číst dále?
Pražský studentský summit je v českém
prostředí zcela unikátním projektem, který
se svou podobou a rozsahem může směle
poměřovat s podobnými akcemi v Evropě
i ve světě. Svým účastníkům – tedy
možná brzy i vám - přináší neocenitelné
zkušenosti, od možnosti setkat se
a osobně diskutovat např. s ministrem, až
po příležitost obhajovat svůj názor před
čtyřmi stovkami svých vrstevníků z celé
České republiky.
Jste-li učitelem, který se zajímá
o alternativní vzdělávání a aktivní
přístup ke studentům, určitě čtěte dále.
Pokud jste studentem, kterému není
lhostejný svět, ve kterém žije, a chcete si
vyzkoušet, jaké to je, stát se na několik
měsíců velvyslancem některého ze
stovky států z celého světa, na příštích
stránkách se dozvíte, jak na to.

Seznamte se s
Pražským studentským summitem
Přípravný tým Modelu
OSN se každoročně
snaží přijít se zlepšením
či novinkami, které by
projekt obohatily. V létě
2006 se začala realizovat
myšlenka
Pražského
studentského summitu.
Již v předchozích letech
se v rámci Modelu
OSN
odehrávala
jednání mezinárodních
organizací, které byly
přímo či nepřímo spjaty Přípravné setkání na VŠE
s OSN. Zároveň se
delší dobu uvažovalo o projektech autonomním projektem a svým
pro vysokoškoláky a v anglickém účastníkům vždy nabízí program
jazyce. Výsledkem těchto úvah byl šitý jim na míru. Přesto není PSS
ambiciózní plán skloubit vše v jeden jen prázdným pojmem visícím nad
balíček. Vznikl tak Pražský studentský třemi projekty, nýbrž nabízí prostor,
summit (PSS), kde se Model OSN, ba dokonce vyžaduje, aby jednotliví
anglicky jednající Model NATO účastníci mezi sebou komunikovali
a vysokoškolský Model EU obrazně a koordinovali své úsilí a vystupovaní
i doslova potkávají pod jednou tak, jak by, nota bene, v reálné
diplomacii bylo naprosto nezbytné.
střechou.
Jde tedy o unikátní fórum pro Pražský studentský summit – to je
interakci a spolupráci vysokoškoláků nový rozměr zábavného vzdělávání!
a středoškoláků v České republice.
Tomáš Šindelář,
Každý Model je do značné míry
koordinátor Modelu NATO

Věřím, že se mnohými z vás brzy budeme
moci setkat osobně.

I. workshop – 10. listopadu 2007
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Přijímací řízení – nepropásněte!
Se začátkem školního roku je tu i nový, v pořadí druhý ročník
Pražského studentského summitu. I letos se mohou středoškoláci
z celé České republiky ucházet o posty diplomatů v rámci simulace
jednání Modelu OSN či Modelu NATO. Pro vysokoškoláky je
opět přichystán Model EU, který ovšem odstartuje až v průběhu
podzimu.
Od 1. září je spuštěn přijímací proces do výše zmíněných
středoškolských Modelů. Studenti v Modelu OSN si letos budou
moci vyzkoušet jednání v Radě bezpečnosti, v I., II. a III. výboru
Valného shromáždění, v Komisi pro udržitelný rozvoj (CSD), ve
Světové zdravotnické organizaci (WHO) a nově také ve Světové
obchodní organizaci (WTO). Ti, kteří se zajímají o bezpečnostní
problematiku a zároveň by se rádi zdokonalovali v angličtině,
zasednou v Severoatlantické radě Modelu NATO. Každá škola
bude mít možnost sestavit tým, respektive delegaci, která se bude
ucházet o zastupování členského státu OSN. Jednotliví zájemci se

mohou přihlásit za libovolnou členskou zemi do Modelu NATO.
Na většině středních škol v České republice najdou zájemci plakáty
se základními informacemi o projektech. Nicméně kompletní
obrázek o modelech Pražského studentského summitu si může
každý udělat na internetových stránkách www.studentsummit.cz.
Zde bude navíc ke stažení přihláška, kterou po vyplnění budou
uchazeči zasílat na uvedené adresy. Vedle kontaktních údajů se
od budoucích delegátů Modelu OSN očekává motivační esej. Pro
Model NATO bude nejprve přichystán dotazník. Přijímací proces
potrvá jen do 30. září, tudíž neradno otálet. U Modelu NATO
bude pak do poloviny října probíhat druhé kolo přijímacího řízení
opět formou eseje.
Přejeme všem zájemcům hodně úspěchů!
Tomáš Šindelář,
koordinátor Modelu NATO

“Přepočítejte si své spojence...”
Jiří Bejček je posluchačem Právnické
fakulty Univerzity Karlovy. V Asociaci pro
mezinárodní otázky působil kromě Pražského
modelu OSN (PMUN) jako koordinátor
vzdělávacích a informačních aktivit
zaměřených na rozvojové země a rozvojovou
spolupráci v rámci projektu Cesty rozvojové
výchovy.

bych sem, že mi Model dal také schopnost
naslouchat druhým (to bohužel více až
v roli člena předsednictva); je ohromně
povzbuzující poslouchat mladé oduševnělé
lidi a vnímat, jak i oni cítí, když ostatní jejich
myšlenkám a názorům naslouchají. A světe
školometský, div se - i toto je efektivní
metoda vzdělávání.

Jak ses k Pražskému modelu Spojených
národů dostal?
Vzpomínám si na svůj první delegátský rok,
do Modelu mě tenkrát téměř natlačila má
energická zeměpisářka. Nejdřív jsem byl
v delegaci Francie, potom v Peru, pak se
Peruánci rozpadli, takže mě dali do turecké
delegace a těsně před pátým workshopem se
Turecko podivně rozdělilo na Turecko a Írán,
který jsem měl nakonec zastupovat. Problém
byl, že jsem si v průběhu roku poctivě tiskl
stanoviska všech těch států a na konferenci
jsem pak zmateně používal cokoli šlo bez
ohledu na stát a výbor, kde jsem nakonec
skončil.

Dozvěděla jsem se, že odjíždíš do Velké
Británie. Jaké máš plány?
Přesně tak, jak říkáš plánuji odjet. Měl bych
tam studovat mezinárodní právo, ale má
nejmenovaná škola mě tam vysílá jen pod
podmínku, že budu „hlásat, že ČR je silně
proevropská“. Takže se snažím se sebou i s
vlastí do té doby rychle něco udělat.

Jak dlouho jsi v PMUN působil?
Celkem osm dlouhých let, čtyři jako delegát
a čtyři v přípravném týmu, ale rozdíl jsem
moc nepostřehl, kdo mi vykal před tím, vykal
mi i pak. Jedině snad, že laškovně absurdní
situace se daly mnohem lépe dotáhnout
z pozice předsedy výboru než delegáta USA,
kterým jsem krom prvního roku, poté vždy
byl.
Existuje nějaká vzpomínka spojená
s Modelem, kterou máš opravdu rád?
Napadají mě spíše ty hororové. Všechny se
kupodivu váží k jednomu z mála legendárních

členů Sekretariátu, Zdeňkovi Tesnerovi.
Mohl bys uvést příklad?
Vzpomínám, když mi - už jako mladému
kolegovi v předsednictvu - po workshopu
tvrdě vyčinil, že neznám jakési supertajné
ponorky typu Michigan, které jsou největším
americkým triumfem v novodobém
válečnictví. USA prý disponují tisíci kusy
a jsou úplně všude. Opatrně jsem se zeptal,
jak myslí to „úplně všude,“ ale to už mě
Zdenda sjížděl svým výhružně tajemným
pohledem, jakoby i on byl jednou z nich.
Co ti Model dal pro budoucí život?
Přinutil mě, myslím, obstojně hovořit na
veřejnosti. A to někdy tak důkladně, že
některé věci, které bych si o samotě v životě
říct nedovolil, na veřejnosti zvládám bez
zardění.
A dáš-li mi ještě pár řádků, Míšo, připsal

Chceš něco vzkázat budoucím
delegátům?
Buďte ostražití, věnujte svou pozornost
i zdánlivým maličkostem, pečlivě pozorujte
okolí, ostatní delegáty, nepodceňujte
delegátky, všímejte si, jaké předměty kdo
vnáší, jaký postoj zaujímá při sebenevinnější
konfrontaci. Mnohdy se chytnou i jen
nepatrné chybičky a je po všem. Vždy před
jednáním si raději přepočítejte své spojence.
Vím, o čem mluvím.
Děkuji za rozhovor, Jirko.
Já děkuji, bylo to příjemné posezení.
Michaela Baginová,
šéfredaktorka Chronicle
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Model OSN
RADA BEZPEČNOSTI
Rada bezpečnosti Organizace spojených
národů (RB OSN) zastává přední místo
v mezinárodním systému vzniklém
po konci druhé světové války. Jako
jediný orgán OSN disponuje výkonnou
pravomocí, což jí umožňuje přijímat
rozhodnutí, která jsou na základě Charty
OSN závazná pro všechny členské
země OSN. RB zodpovídá za udržování
mezinárodního míru. Za tímto účelem
může použít diplomatické ale i donucovací
prostředky, včetně uvalení sankcí či
dokonce nasazení vojenské síly. Členské
státy RB OSN také rozhodují o vysílání
mírových jednotek.
Rada bezpečnosti se skládá z 15 členů
– 5 stálých (Čína, Francie, Rusko, USA,

Velká Británie) a 10 volených. Pro tento
rok budou volení členové zastoupeni
následujícími státy: Belgie, Ghana,
Indonésie, Itálie, JAR, Katar, Kongo –
Brazzaville, Panama, Peru a Slovensko.
RB OSN jedná o aktuálních hrozbách
pro světový mír, proto se od jejích členů
očekává schopnost umět rychle reagovat
a zformulovat stanovisko svého státu.
V modelové Radě najde uplatnění každý
delegát, jehož zajímají mezinárodní vztahy
a bezpečnostní problematika a který si
přeje vylepšit své rétorické schopnosti,
naučit se přesně argumentovat a rychle
a rozhodně jednat.
Letošní workshopy budou rozděleny na
dvě části. V té první bude pro delegáty

připravena přednáška na jedno z níže
uvedených témat, kterým nebývá
věnována náležitá pozornost, přesto se
však jedná o témata zásadní důležitosti:
1) Úvod do mezinárodního práva;
2) Kosovo;
3) Postavení Střední Asie v politice
velmocí – historie a současnost;
4) Konﬂikty o vodní zdroje – blízká
budoucnost;
5) Zamrzlé konﬂikty – případové
studie: Podněstří, Abcházie, Kypr.
V druhé části workshopu pak bude
delegátům poskytnut prostor pro jednání
o aktuálním problému, který bude vždy
v dostatečném předstihu upřesněn.

I. VÝBOR – VÝBOR PRO ODZBROJENÍ
A MEZINÁRODNÍ BEZPEČNOST
I. výbor je jedním ze šesti hlavních specializovaných výborů
Valného shromáždění Organizace spojených národů. Každý ze
států je v něm zastoupen jedním rovným hlasem. Zaměřujeme
se na řešení dlouhodobých otázek ohrožení mezinárodního míru
a bezpečnosti. Delegáti se zde věnují například omezení šíření
jaderných zbraní, vytváření bezjaderných zón nebo boji proti
nelegálnímu prodeji a přechovávání lehkých zbraní.
Pomocí oﬁciálních dokumentů, které I. výbor vytváří a schvaluje,
se snaží přimět jednotlivé státy, aby se aktivně podílely
na odzbrojení. Cílem jeho úsilí je předejít vzniku nových
ozbrojených konﬂiktů a napomoci odstranění nebezpečí a napětí
v oblastech, kde ke konﬂiktům došlo v minulosti.
Během letošního ročníku se budou delegáti I. výboru zabývat
těmito tématy:
1) Role vědy a technologie v otázkách mezinárodní
bezpečnosti;
2) Kontrola uchovávání zbraní a obchodu s nimi;

Konžsko-indická spolupráce
3) Redukce vojenských rozpočtů.

II. VÝBOR – VÝBOR HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ
Peníze jsou důležitou součástí našich
životů, proto i v Organizaci spojených
národů mají peníze své místo. Toto místo
vyplňuje II. výbor Valného shromáždění,
který hraje významnou roli v dohlížení na
ﬁnanční stabilitu světa. Vedle ostatních
výborů má Hospodářský a ﬁnanční výbor,

často ve spolupráci s Radou bezpečnosti,
činit konkrétní kroky k odstraňování
přírodních katastrof a pomáhat obnovit
zhroucené státy. Řeší také hospodářské
krize, rozvoj průmyslu v zemích třetího
světa a mnohé další otázky.
II. výbor je tedy nepostradatelnou

součástí OSN, a proto je i součástí
Pražského
studentského
summitu.
Studenti v roli delegátů v tomto výboru
hlouběji nahlédnou do problematiky,
kterou se II. výbor zabývá, budou se
snažit najít odpovědi na ne vždy snadné
otázky spojené s obnovou zhroucených
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států. Pokusí se nalézt efektivní využití
ﬁnančních prostředků pro země postižené
přírodními katastrofami, ale budou také
řešit vliv mocenských zájmů na rozvoj
zemí třetího světa.
II. výbor, ačkoliv se to nemusí na první
pohled zdát, má široké pole působnosti,

a proto se v něm uplatní nejen delegáti
s vyhraněným zájmem o ekonomii.
V průběhu letošního ročníku Pražského
studentského
summitu
budeme
projednávat tyto body agendy:
1) Naplňování Rozvojových cílů
tisíciletí;

2) Zhroucené státy;
3) Urbanizace;
4) Odstraňování následků přírodních
katastrof;
5) Nerostné bohatství Asie v kontextu
mocenských zájmů rozvinutých
zemí.

III. VÝBOR – SOCIÁLNÍ, KULTURNÍ A HUMANITÁRNÍ VÝBOR
„MY, LID SPOJENÝCH NÁRODŮ, JSOUCE ODHODLÁNI
uchránit budoucí pokolení od metly války, která dvakrát za
našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, odhodláni
deklarovat znovu svou víru v základní lidská práva, v důstojnost
a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů
velkých i malých … “
Jak vyplývá již z předmluvy k Chartě OSN, mezi nejdůležitější
témata na půdě mezinárodního společenství patří ochrana
lidských práv - ať již občanských, politických, ekonomických,
sociálních či kulturních. Právě to jsou oblasti, kterými se zabývá
III. výbor, jeden z hlavních výborů Valného shromáždění, celým
názvem Sociální, humanitární a kulturní.
Z obvyklých témat jako jsou migrace, práva menšin, práva
původních obyvatel či otázka genderu, letos, s přihlédnutím
k reálnému dění ve světě, vykrystalizovala mimořádně aktuální
agenda:
1) Situace v Súdánu;
2) Politická práva ve Střední Asii;
3) Ochrana lidských práv v boji proti terorismu.

Rozhovor s hostem workshopu

WHO - SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE
Vznik Světové zdravotnické organizace
(WHO) je spojen s koncem 2. světové
války, kdy vznikla spolu s dalšími výbory
Organizace spojených národů v reakci na
válečný nacionalismus a jako vyjádření
důvěry v humánnější budoucnost.
Světová zdravotnická organizace spojuje
sílu vládních struktur i nevládních
organizací tak, aby pomáhaly lidem po
celém světě v řešení zdravotnických
otázek a společně usilovaly o zlepšování

kvality života.
WHO se na Pražském studentském
summitu zabývá nejen přítomností nemoci
nebo vady, ale také tělesnou, duševní
a sociální pohodou. Proto je určena
těm, kteří nejsou lhostejní k problémům
a hlavně jsou připraveni s nasazením hájit
zájmy svého státu a zároveň lidi, kteří
potřebují naši pomoc.
V letošním roce se hodláme věnovat
následujícím tématickým okruhům:

1) Klonování: Problematika se týká
klonování buněk a tkání, jejich
využití v medicíně, řešení etických
otázek atd.;
2) Alkoholismus, drogová a tabáková
závislost: Tyto látky nás ovládají,
přitom ničí naše tělo i mysl;
3) Výživa - podvýživa, obezita: Jak
v chudých tak v bohatých státech se
potýkáme s otázkou potravy.

CSD – KOMISE PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Modelová Komise se snaží vycházet z reálné Komise pro
udržitelný rozvoj (CSD). To ovšem neznamená, že zde není
místa pro nové a neotřelé myšlenky delegátů.
Náš tématický záběr je velice široký. Zabírá totiž nejen témata
enviromentální, ale též sociální, kulturní či hospodářská. Tento
rozsah nám umožňuje aktuální problémy světa vidět v celé jejich
šíří, a ne jen v jednotlivostech, jak je tomu v současnosti často
zvykem. Tento postup nám pak umožňuje udělat si obrázek
o možnostech jejich řešení. Během pěti přípravných setkání naše
delegáty samozřejmě neopomeneme zasvětit nejen do formalit
o jednání na Pražském studentském summitu, ale samozřejmě
jim poskytneme i základní informace o udržitelném rozvoji,

který je klíčem k naší budoucnosti na této planetě. Všechny
body naší předběžné agendy jsme vybrali tak, aby zúčastněným
zástupcům jednotlivých zemí poskytly co největší prostor pro
diskusi a následnou spolupráci:
1) Energetika a klima;
2) Globalizace;
3) Biodiversita.
Zároveň doufáme, že delegátům účast v CSD přinese obohacení
jejich vědomostí a prohloubí zájem o světové dění. Snad také
získají nové přátele neboť v Komisi pro udržitelný rozvoj
věříme zejména v přátelskou atmosféru.
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Nový výbor – Světová obchodní organizace (WTO)
Jednou z výrazných novinek v rámci
druhého ročníku Pražského studentského
summitu je vytvoření nového výboru.
Jedná se o výbor Světové obchodní
organizace (WTO), který bude používat
nový způsob jednání. WTO je organizací
pohybující se především v oboru
mezinárodní politické ekonomie. Bude
tedy napodobovat jednání vedoucí
ke shodě v otázkách týkajících se
mezinárodního obchodu, jeho liberalizace
a pravidel.
WTO a její stručná historie
Světová obchodní organizace vznikla
v roce 1995 během osmého (tzv.
Uruguayského) kola vyjednávání v rámci
Všeobecné dohody o clech a obchodu
(GATT) z roku 1948. Vytváří pravidla
mezinárodního obchodu a zároveň
dohlíží na jejich dodržování. Pomocí
těchto zásad se organizace sídlící ve
švýcarské Ženevě snaží uvolňovat
mezinárodní trh, co nejvíce omezovat
protekcionismus, organizovat obchodní
jednání a urovnávat obchodní spory
mezi členskými státy. WTO funguje na
základě pěti hlavních principů, kterými
jsou:
odstraňování
diskriminace,
postupná
liberalizace
trhů,
transparentnost, podpora konkurence
a zvláštní jednání s rozvojovými
zeměmi. Veškerá rozhodnutí se přijímají

konsensem. Ten přináší řešení přijatelné
pro všechny členy. Zároveň ale nebývá
snadné k němu dospět.
V čele sekretariátu WTO stojí Generální
ředitel, řídícím orgánem je Konference
ministrů. Na každodenní činnosti mezi
Konferencemi se podílí Generální rada.
V současné době sdružuje Světová
obchodní organizace 151 členských
států.
WTO jako novinka v rámci Pražského
modelu Spojených národů
Do nového výboru v rámci Modelu
OSN se počítá zhruba se třiceti předem
vybranými členskými státy. Stanoviska
těchto států budou v úloze ministrů
hájit středoškolští studenti. Ve výboru
bude působit i několik vysokoškoláků
zastupujících mezinárodní organizace. Ti
zde zároveň budou plnit roli pozorovatelů.
Stejně jako v reálné organizaci se
pozorovatelé budou účastnit plenárních
i kuloárních jednání, ovšem bez
hlasovacího práva.
Agendu pro historicky první ročník
výboru budou tvořit tři body - otázka boje
s korupcí v rozvojových zemích, otázka
subvencí a cel v zemědělství a rozvojový
aspekt ve vztahu k nejméně rozvinutým
zemím. Z těchto bodů si delegáti na
posledním přípravném setkání vyberou
dva pro jednání na závěrečné konferenci.

WTO skýtá několik možností spolupráce
s ostatními výbory. Nabízí se zejména
společná práce na druhém bodu výše
zmíněné agendy s Modelem Evropské
unie, což přinese další příležitost
k setkání středoškolských studentů
s vysokoškolskými. Plánuje se také
společný workshop s II. výborem Valného
shromáždění.
Jednání bude speciﬁcké tím, že ke
schválení
výstupního
dokumentu
bude třeba konsensu všech ministrů.
Proto bude kladen důraz hlavně na tři
komunikační roviny – na komunikaci
mezi ministry navzájem, komunikaci
mezi ministry a zástupci mezinárodních
organizací i na komunikaci mezi ministry
a předsednictvem. Navíc simulace
jednání WTO nabízí možnost odborné
diskuze v úzce deﬁnované oblasti
mezinárodních vztahů s výstupy, které
nesou ve skutečnosti konkrétní důsledky
mezinárodním společenstvím.
Na workshopy se chystají odborné
přednášky různých hostů. Delegáti se tak
dozvědí více o mezinárodním obchodě či
o jednání ve skutečné WTO. V neposlední
řade předsednictvo připraví program
pro různá neformální jednání v menších
skupinkách států.
Jan Pýcha

Já a Model
Napadlo vás někdy dát si
přezdívku „Ruská federace“
či „ká el dé er“? Mám-li být
upřímná, nikdy se mi o ničem
takovém nesnilo vzhledem
k tomu, že mé vlastní jméno
je dosti neobvyklé – Nguyen
Minh Huong, a přesto kromě
„Sue“, jak mi přátelé říkají, již
dva roky bez problému reaguji
na oslovení „Německo“ a jemu
příbuzná slova. Zdá se vám to
krapet nezvyklé? Pak jste se
ještě nezapojili do Pražského
studentského summitu!
Já jsem o tuto zkušenost ochuzena nezůstala, dva roky jsem
zastupovala Spolkovou republiku Německo. Pokud svou účast
na letošním ročníku zvažujete, neváhejte. Naše Gymnázium
v Ostrově (u Karlových Varů) se zapojuje do projektu již řadu
let, stala se z toho tradiční akce, a proto nebylo nijak složité se
přihlásit, a navíc jsem se mohla spolehnout na zkušenosti studentů

z vyššího ročníku. Pokud takové zázemí na své škole nemáte,
nevadí. Buďte vy těmi průkopníky! Možná se vám nejprve bude
zdát, že jste se ocitli v takové společnosti lidí, do níž se vůbec
nehodíte, protože všichni oplývají vyšší inteligencí a jazykem
kolem sebe švihají jako bičem. Pokud vytrváte, zjistíte, že strach
a nervozita opadávají a i vy se občas vyburcujete k lehkému
výpadu. Jistě, nepůjde to „jen tak samovolně“, Model OSN není
proces difúze. Hodiny investované do přípravy na workshopy
a na konferenci se vám ale rychle vrátí.
Například si přesně pamatuji euforii, s jakou jsme vyšli
z Lobkovického paláce, sídla německé ambasády v Praze, po
úspěšné konzultaci s odborným poradcem pana velvyslance
Helmuta Elfenkämpera, nebo po prvním setkání přímo s Jeho
Excelencí. Nespočet odeslaných e-mailů, čekání na správnou
příležitost, cesta do Prahy a zpátky, zameškaný ﬁlm Woodyho
Allena v televizi – všechno jde stranou, protože jsme si mohli
jen tak u bílého vínka popovídat s německým velvyslancem
a s potěšením konstatovat, že se řídíme oﬁciální zahraniční
politikou „SRNky“, jak jsme Německu důvěrně říkali. My –
jedna delegace, kolektiv.
Pokračování na straně 8
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Model NATO
Introducing Model NATO

Have you ever wondered what it feels like to debate international
security issues on the ground of the largest and most powerful
military/political Alliance in the world? Have you ever felt like
you would ﬁnd an easy solution to an international crisis if you
had the possibility? Well, in Model NATO you do! If you are
such high school student this is a project designed exactly for
you.
After a thrilling debut, Model NATO is now entering its
second year, and is aiming to offer an even more amusing and
comprehensive menu to its participants. But ﬁrst there is the
application process, the ﬁrst round of which lasts until September
30. Those who succeed in submitting a complete application
form (downloadable at www.studentsummit.cz) will be invited
to the second round consisting of an essay on a NATO related
topic. By the end of October, the 26 new “Ambassadors to the
North Atlantic Council (NAC)” will be selected.

Starting in November, a series of 5 preparation workshops
will be held in order to introduce the students to the history,
functioning, activities and missions of the North Atlantic Treaty
Organization. They will also have the opportunity to improve
their debating skills, as well as their knowledge of English,
which will be the ofﬁcial negotiating language of the project.
This is the most visible difference between Model NATO and
the other projects.
But there are other unique features of the Council. Unlike in
the United Nations and in many cases in the European Union
as well, NATO works on a consensus basis. In other words, the
students will have to come to unanimous conclusions in order to
adopt a decision. Therefore each state has the power to block the
negotiations, while needing the support of all to pass its proposals.
The agenda of the Council is very ﬂexible - NATO debates long
run issues, such as the future security arrangements in Kosovo
or Missile Defense Systems, but in the same time is ready to
quickly respond to unexpected international development. By
March 2008, the students will be ready to coordinate their efforts
in defending their national positions with the participants of the
Model UN and Model EU.
Model NATO will conclude then with the ﬁnal round of 5
days of negotiations at the Prague Student Summit. The young
diplomats will seek to simulate the actual work of the Council as
it will deal with various security issues on the agenda. Judging
from the past year, it may well happen that the Council will be
a step ahead of the real one and will adopt decisions, which will
clearly prove the quality and effort of its participants. May the
game begin!
Luděk Mohr

It’s only words…
Just as music or sport, debating requires a constellation of
talent, skill, regular training, and endurance. This is even truer
if you are asked to negotiate in a foreign language. Therefore
it is no surprise that the ﬁrst year of Model NATO witnessed
a few ﬁery, as well as silly, linguistic moments. Allow me three
observations.
A diplomatic tragedy is easy to achieve if one gets overemotional. “We want to defeat peace…I mean defend.” Such
phrase cast doubt over Hungary’s foreign policy for the rest of
the summit.
Make sure you have your arguments prepared before speak up;
otherwise your presentation can turn out as desperate as the one
of the tired Turkish Ambassador when persuading the council
to take action: “…and you are just sitting…and waiting…

and...sitting…and
waiting!“
And
if
you
really
struggle
with
English,
don’t hesitate to
improvise,
just
as the Canadian
representative
when speaking of
smugglers: „ Well,
you know, those…pasheraks…“
I wish you good luck and plenty of inspiration.
Tomáš Šindelář

www.studentsummit.cz
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Model EU
Model Evropské unie
V rámci prvního ročníku Pražského
studentského summitu přinesl loni
Model EU jedno veliké novum
– poprvé zde byl projekt zaměřený
výhradně na vysokoškoláky.
Projekt, jenž si klade za cíl
ukázat studentům Evropskou
unii zevnitř, nabízí rovněž
možnost setkat se s odborníky a je
příležitostí vyzkoušet si bruselská
diplomatická jednání na vlastní
kůži.
Účastníci Modelu EU simulují
jednání Rady Evropské unie, která
v praxi evropských institucí schvaluje
společně s Evropským parlamentem
legislativu
navrhovanou
Evropskou
komisí a určuje společnou zahraniční
a bezpečnostní politiku Unie. V minulém
ročníku nebyly úkoly pro ministryně
a ministry zahraničí vybrané z českých
vysokých škol jiné – jednalo se o emisích
CO2 produkovaných osobními automobily,
o obnovitelných zdrojích energie, ale
i postoji EU k Palestinské samosprávě
nebo o vězněných bulharských zdravotních
sestrách v Libyi.
Zájemci o první ročník projektu se
nerekrutovali jen z řad studentů politických
věd. Nemalé zastoupení měla budoucí
právnická obec a mezi účastníky byl i jeden
technik a jeden student medicíny.

Druhý ročník Modelu Evropské unie
začne až v době, kdy budou ostatní
modely v plném proudu. Na workshopech
budou mít účastníci možnost seznámit
se s projednávanými tématy do hloubky
prostřednictvím
panelových
diskuzí
s odborníky. V loňském roce se studenty
diskutovali akademičtí pracovníci (např.
Markéta Pitrová, Pavel Barša), a lidé, kteří
prostředí mezinárodní politiky poznali
na vlastní kůži (např. Pavel Telička, Jan
Zahradil, Cyril Svoboda) i odborníci
z dalších oblastí (např. novinář Pavel
Máša). Vysoce kvaliﬁkované hosty se
chystá pozvat na další ročník Modelu
Evropské unie i současný přípravný tým.
Kromě panelových diskuzí, které mají
za cíl především seznámit účastníky
s konkrétní problematikou projednávanou

v Bruselu, poskytne Model EU na
tematizovaných přednáškách náhled
do praktického fungování evropských
institucí, aby byli ministryně a ministři
zahraničí, které delegáti představují,
perfektně
připraveni
zvládat
realitu závěrečné konference podle
evropských standardů.
Pro matadory Modelu OSN to může
být překvapením, ale jednání v rámci
Modelu Evropské unie má svá
speciﬁka, neboť všichni jsou přeci
skvělí přátelé v jedné rodině a všichni
přece mají společný cíl. Dostane-li
se jednání do mrtvého bodu, kdy není
v dohlednu žádný konsensus, musí se
pečlivě volit slova a velmi opatrně používat
politický nátlak.
Šéfové diplomacií budou jak na
workshopech, tak především na závěrečné
konferenci úzce spolupracovat se svými
kolegy z ostatních modelů, aby zahraniční
politika jejich států měla stejný směr na
všech mezinárodních fórech Pražského
studentského summitu.
Na druhém ročníku Modelu EU se budou
delegáti rámcově zabývat následujícími
tématy:
1) Společná zemědělská politika;
2) Vztah EU k Rusku;
3) Budoucnost EU.
Vít Dostál

Neopakovatelný zážitek...
Když jsem si na chodbě naší fakulty poprvé všimla plakátu lákající
na „Model EU“, neměla jsem příliš jasnou představu, co lze od
podobné akce očekávat. Když jsem ale po skončení posledního
dne Summitu sundávala českou vlajku z klopy saka, bylo mi jasné,
že na tuhle „školu (diplomatického) života“ budu ještě dlouho
s úsměvem vzpomínat.
Fascinující pro mě bylo zejména to, jak se všichni „ministři“ vžili
do svých rolí. I v průběhu oběda bylo často slyšet poznámky jako
„Naše bývalé kolonie…“, „Tu vojenskou akci ještě zvážíme…“,
„Před chvilkou jsem se domluvila s Lotyšskem…“, „Jménem
Jejího Veličenstva Královny…“ apod.
A i když byla jednání často bouřlivá, v kuloárech se odehrávaly
emotivní výměny názorů a vládlo napětí při sčítání hlasů, nakonec

humor, nadhled a nadsázka dodali Modelu EU šmrnc a srdečnou
atmosféru.
Zvlášť v závěrečné půlhodině jednání odhodili ministři
a ministryně své poslední zábrany a výsledkem byla skvělá zábava,
která vyústila například v přijetí dohody, podle níž se každý stát
EU zavázal sám sobě udělit sankce za veškeré prohřešky proti
evropskému právu a závazkům členství. Mimochodem jsme tehdy
také málem vyloučili Bulharsko, ale to je už jiná kapitola…
Takže jaké to bylo, stát se na chvíli ministryní zahraničních
věcí a zastupovat svou zemi na mezinárodní scéně, dostávat
diplomatickou poštu a v kuloárech diskutovat s ostatními
diplomaty? Velký zážitek. Ale doufám, že se mýlím, když řeknu,
že neopakovatelný. Už se totiž připravuje Model EU 2008...
Ivana Jemelková
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Pokračování ze strany 5

Nutno podotknout, že ačkoli vystupuje delegát ve výboru
sám, působí v dalších místnostech paralelně jeho kolegové
a všichni stojí pod jednou vlajkou. Proto by si neměli ve svých
výstupech protiřečit. Občas je toto moudro zmíněno hlasem
z předsednictva, přesto se nemůžu zbavit pocitu, že jej někteří
stále dosti podceňují.
Model OSN mě obohatil nejen po stránce profesionální. Mezi
studenty z celé republiky si každý najde nové přátele a známé,
s nimiž si má co říci nejen o politice, ale třeba i o shodných
zálibách. S úsměvem vzpomínám na dnes již bývalého delegáta,
se kterým jsem se v průběhu jednoho roku zcela náhodně setkala
na všech divadelních a ﬁlmových festivalech, kterých jsem

se zúčastnila, a zpětně si uvědomila, že jsem ho před časem
dokonce viděla hrát.
Přemýšlím o tom, že letos se naše složení delegace změní,
protože osvědčený „taťka velvyslanec“ úspěšně odmaturoval.
Pro již zkušené delegáty se stává taková situace další metou. Ani
já nejsem výjimkou, ačkoli se zase vrací ona známá obava na
začátku, že se na to nehodím. Ale jdu do toho a už se na vás, na
odvážné nováčky i protřelé veterány, těším!
Nguyen Minh Huong,
delegátka Německa ve XII. ročníku Pražského modelu OSN

Co mi Model dal a vzal…

Perličky

Čas od času se zarazím a rozhlížím
kolem s neodbytným tázavým pocitem,
zda to, co dělám, dává nějaký smysl
– pro mě, moje známé, lidstvo, nebo
třeba naši planetu. Chci věřit, že lze
život strávit smysluplněji, než podle
šablony: najíst, vyprázdnit, rozmnožit.
Ať už je člověk založen a nadán pro
cokoliv, určitě je šťastnější, když na
sobě pracuje, něco tvoří, snaží se být
užitečným. Zkrátka když je činorodý
a baví ho to, než když dřepí za bukem
a čeká, kam ho vítr zavane. S tímto
pohledem jsem se už na gymnáziu snažil chytat okolo poletující
příležitosti za pačesy. Poněkud zkostnatělé gymnaziální
vzdělávání jasně ukázalo, že pokud chce člověk opravdu
prozkoumat a zdokonalit celou škálu svých schopností, musí se
odhodlat i do světa mimo školu. Vzdělání je bezesporu základ
života, avšak škola nabízí jen nepatrnou, byť důležitou část
onoho celoživotního procesu. Chce to mnohem víc a zrovna
Chronicle, pozvánka na Pražský studentský summit, je otevřenou
branou na jednu ze zajímavých cest.
Na mé cestě k Studentskému summitu (dříve jen Modelu OSN)
jsem měl hodně štěstí a trochu smůly. Štěstí v tom, že jsem
se o tomto jedinečném programu vůbec dozvěděl od jednoho
kamaráda, smůlu pak v tom, že se tak stalo teprve v lednu před
maturitou, léta páně 2003. Co naplat, příležitosti se neservírují
na stříbrném podnose a nečekají na nerozhodné. Následující den
jsem ve škole poskládal delegaci, o tři dny později jsme si po
e-mailu vydobyli svůj stát, Demokratickou republiku Kongo
- a další sobotu jsme už ujížděli vlakem na přípravné setkání
v Praze. A byla to psina. Nutno přiznat, že byť jsme se do všeho
toho dění vrhli po hlavě, tak jako nováčci, kteří propásli třetinu
ročníku, a zcela logicky dostali méně významný stát, jsme se
svým výkonem mezi nejzářivější delegace neprokousali. To

však bylo zcela nepodstatné, neboť i to torzo programu, které
jsme absolvovali se vším nasazením, posunulo naše schopnosti
a rozhled zase o pořádný kousek dál.
Samozřejmě, jako správný rýpal, jsem si všiml i spousty
nedokonalostí v organizaci celé té mamutí studentské akce. Ale
protože se má rýpat vždy a zásadně jen konstruktivně, hned na
začátku následujícího ročníku jsem se už zcela drze nacpal do
Sekretariátu (mezi organizátory) a začal přispívat svou troškou
do mlýna. A protože jsem rýpat nepřestával a naopak svoji snahu
s narůstajícím opojením ze smysluplné práce stupňoval, byl jsem
za trest odsouzen o necelé dva roky později celý Sekretariát
a neustále se rozpínající Model OSN vést či koordinovat.
Od začátku mého angažmá v Modelu mne čas od času přepadaly
myšlenky, že bych s celou tou věcí měl seknout, především kvůli
množství práce. Delegát nováček se cítí zahlcen informacemi
a požadavky Sekretariátu a má oprávněný pocit, že ho
zodpovědná příprava na zastupování jeho státu bude stát mnoho
hodin. Na kariérní cestě ke Generálnímu tajemníkovi pak stoupají
nároky na pracovní nasazení exponenciálně. Naštěstí jsem se
však vždycky z myšlenek na útěk vyspal a uvědomil si, že tak je
to správně. Člověk si musí neustále klást náročnější cíle, pokud
se chce dynamicky rozvíjet a zdokonalovat. A k čemu všechna
ta snaha a trápení? Třeba k tomu, že každý v něco věříme a o
něčem sníme a čím lepšími a schopnějšími lidmi budeme, tím
spíše budeme moci utvářet tento svět podle svých představ.
Pražský studentský summit a Model OSN přinesly nám všem
veteránům nedocenitelné zkušenosti bez ohledu na to, že se
zajímáme o tak odlišné obory, jako např. jaderná fyzika, medicína,
ekonomie či mezinárodní vztahy, a často nám nepřímo pomohly
ve studiu a kariéře. Nebudu vám tvrdit, že vám Studentský
summit dá křídla, ale zcela určitě vám rozšíří rozhled a otevře
vám další dveře do světa. Tak zaberte za kliku!
Dalibor Tomko,
Generální tajemník X. ročníku Pražského modelu OSN

„Já navrhuji jednat ještě deset minut a pak to rozpustíme.“
„OSN?“

„A jak by si delegátka Austrálie představovala smyslnou
rezoluci?“

Reakce delegáta USA na návrh předsednictva RB

delegát Islandu

„Kolikrát se stává, že předkladatel je nádherný, ale rezoluce
je špatná.“

„Odpovědnost za bezpečnost ve světě by měly mít Spojené
státy… eh, pardon – Spojené národy.“

Delegace Velké Británie

delegát USA v RB

www.studentsummit.cz
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Chcete být delegátem? Chcete, aby vaši studenti
byli delegáty? Informujte se!
Na jiném místě úvodního čísla novin Chronicle se můžete dočíst, jak se stát delegátem jednoho z našich tří Modelů.
Je na místě představit také – kromě těchto novin – další bránu do světa delegátů a diplomacie: webový portál
»www.diplomacie.info« a hlavně stránky Pražského studentského summitu, »www.studentsummit.cz«.
Zde se můžete pravidelně dočíst novinky
nejen o zmíněném přijímacím řízení, ale
také zde najdete pravidelný newsletter,
aktuální vydání novin Chronicle a dočtete
se zde o fungování jednotlivých Modelů
a průběhu celého ročníku. Kromě toho
zde máte jako delegáti i zájemci o účast
možnost diskutovat na fóru delegátů
a také si ve fotogalerii – pokud jste
nováčci – prohlédnout své budoucí kolegy
a kolegyně, anebo – pokud jste veteráni –
můžete zavzpomínat na uplynulé ročníky.

Co dělat, pokud se potřebujete zeptat na něco, na co jste
nenašli odpověď na našich stránkách? Využijte možnosti
a pište nám na:
summit@amo.cz – adresa Pražského studentského summitu
model.osn@amo.cz – Model OSN
model.nato@amo.cz – Model NATO
model.eu@amo.cz – Model EU
Věříme, že tímto „nultým“ číslem Chronicle jsme se představili
všem novým zájemcům, a také připomněli těm, kteří se našeho
projektu účastní pravidelně. A pokud jste rozhodnuti prožít
jeden z neopakovatelných studentských zážitků, budeme se
těšit na shledanou na prvním workshopu!
Daniela Zrucká,
koordinátorka komunikace s účastníky Modelu OSN

Perličky

„Odkud čerpáte informace?“ Ptá se delegátka JAR
delegátky Ruska. „Z KGB!“ snaživě radí předsednictvo.
„Z Googlu…“
odpovídá překvapeně delegátka RF

DRUHÝ ROČNÍK PRÁVĚ ZAČÍNÁ
Studenti se mohou hlásit do Modelu OSN a Modelu NATO
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„Kdyby děti byly zasazeny do rodin…“
delegace Japonska
„Já jako rozvojový stát…“
delegace USA

„Bude mít tato agentura zakomplexované pravomoce?“
delegát Brazílie

„Neměli bychom řešit nezaměstnanost dětí.“
Konsensus delegátů

„Delegátka Japonska hovoří bez vyznání.“
delegátka Argentiny
„Skandinávské země Norsko, Finsko a Švýcarsko…“
delegace Konga

„Byl přilit oheň do ohně.“
delegace Sýrie
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Fotogalerie z minulých ročníků

„Za prvé, diplomat mluví pravdu. Za druhé, nikoli
nutně celou pravdu.“

„USA ke všemu přistupují s vážnou tváří.“

„Summit nabízí možnost poznání jiných kultur a etnik.“

„I na Modelu může jít o život...“

„Chceme bombardovat Severní Koreu?“

„Někdy je nutné povstat a apelovat na nerozhodnuté.“
„Bez komentáře“

www.studentsummit.cz
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