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Kdysi jsem četla knihu Ja-
roslava Šedivého, která
popisovala období, ve kte-

 rém působil jako velvyslanec v Pa -
říži. Nejzajímavějšími pro mě byly
části, kde vyprávěl, jak byla ná-
vštěva perfektně přichystaná a vše
detailně naplánované, jenže potom
přijel Václav Havel a všechno bylo
najednou jinak. Sám jste několik
let působil po jeho boku a staral
se nejen o jeho mediální obraz.
Zažil jste s ním něco podobného?

No jistě, neustále a pořád. On byl
člověk, který stále rozvracel zažitá
schémata. Dokonce i za „totáče“, kdy
šlo opravdu o vězení, mi Pavel Ti-
grid vyprávěl, jak telefonoval z pa-
řížské redakce Svědectví Václavu
Havlovi domů. Pavel Tigrid měl skry -
té heslo, pseudonym: „Tady nestor.“
A Václav Havel zvedl telefon a říká:
„To jsi ty, Pavle? Ahoj!“ Ačkoliv

věděl, že Státní bezpečnost poslou-
chá. Bylo to okamžitě ztracené. 

Nebo před návštěvou francouzské -
ho pre zidenta už bylo všech no na-
aranžováno a já přijel asi tak o ho-
dinu dříve, abych to zkon troloval. 
A najednou vidím Václava Hav la,
jak nese obrovský květináč a pře-
náší ho po sále. Doběhl jsem ho,
abych mu ho vzal a zeptal jsem se:
„Co blázníte, pane prezidente, proč
tady nosíte kytky?“ A on povídá:
„Já myslím, že z tohohle úhlu po-
hledu bude lepší, když ta kytka ne-
bude v zákrytu a bude stát raději
tady.“ Ptal jsem se kvůli čemu a on
odpověděl: „No, tak jako na tom je-
višti…“ 

Ano, on byl divadelník a tohle
ho bavilo – hry se scénou, zkoušky
a tak. Tehdy jsem mu řekl, ať poč ká,
že zavolám někoho, kdo to udělá. 
Pokračování na straně 4

„Představte si, že máte batoh,
do kterého musíte dát celý svůj
život,“ říká ve filmu Lítam v tom
herec George Clooney. Zavale -
na vydáními Chronicle od nej-
 starších exemplářů až po ty
nejnovější jsem si na tu vě-
tu vzpomněla. Na novinových
stránkách jsem totiž objevila
nejen život svůj, ale i osudy sto-
vek dalších lidí, kteří s nimi kdy
spojili své jméno. Chronicle by
mohl vyprávět…

Obracím listy prvního čí sla,
které se mi dostalo do rukou;
má šest stran a pochází z dub -
na 1997, tedy z konferenčních
dnů. Později se dočítám, že prá -
vě v tomto roce noviny získa-
 ly jmé no odvozené od oběžníku
Pokračování na straně 7

Jakub Krejčíř
Model EU Co-ordinator

Lobbying is perceived as
a ve ry dirty business. Is it
a correct perception?

Yes. In the great majority of cases
lobbying is used as a synonym for
cor ruption and rightly so. If you

wish to influence a public decision,
more of  ten than not, you are expec-
ted to pay.

What distinguishes a ’good‘ lob-
byist from a ’bad‘ lobbyist?

One distinction may be the degree
of patience you possess! One can
achie  ve results without corruption.

It is much more difficult. It is slower.
And it requires more intelligence.
But it is possible. 

How is it possible?
One has to turn for support to tho -

se that still hold on to the concept of
public interest and the rule of law.
Continued on page 3
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Delegáti píší: 
Zlatonosné pobřeží

Co se děje 
v Modelech?

Historie Summitu 
optikou Chronicle6 7 10

Ladislav Špaček je muž, který svůj život rozhodně 
neprospal. V nejdramatičtějším porevolučním období
pracoval jako televizní moderátor, aby se posléze stal
tiskovým mluvčím prezidenta. Jak sám řekl, nemohl si
přece nechat ujít příležitost pracovat s tak zajímavou 
a charismatickou osobností, jakou je Václav Havel. 
A dopustil se současný odborník na etiketu tehdy 
nějakého faux-pas?

We had the pleasure to 
interview James de Candole,
a partner in advisory who
has been involved in public
matters for nearly twenty
years. What piece of advice
does he have for our 
students? ”If you do not
agree with conduct of your
representatives, protest!“ 

V takové funkci nesmíte udělat chybu

Interview with James de Candole



ČTĚTE

Rozhovor s Ladislavem
Špačkem

Jak se někdejšímu tiskovému
mluvčímu prezidenta pracovalo
s Václavem Havlem?

Více na straně 4

Labyrintem etikety

Jak správně komunikovat na
dálku a na co si dát pozor při
vyřizování e-mailů?

Více na straně 6
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1/ Co se ti nejvíce líbilo na progra -
mu workshopů a jak ses vžíval/a
do role zástupce svého státu?
2/ Jak se připravuješ na konfe-
renci?

ŠÁRKA OŠŤÁDALOVÁ
HRC Modelu OSN

1/ Nejvíce přínosná pro mě byla dis-
 ku ze o možnostech studia i uplatně ní
do budoucna a pak také přednáška
pana Špačka o etiketě. Z doprovod-
ného pro gramu jsem navštívila Par-
lament ČR a Rádio Svobodná Evro-
pa. Rozhod ně to byla zajímavá zku-
šenost – vidět, jak se její pracovníci,
alespoň slovy, snaží zlepšit situaci
v zemích jako je například Kazach -
stán. Nádherný zážitek!
2/ Snažím se zlepšit si řečnické schop-
 nosti, takže chodím na kurz rétoriky
a pokouším se na workshopech co
nejvíc mluvit. Čtu různé ma teriály,
knížky, protože díky ško le k nim
mám poměrně snadný přístup. Sle-
duji televizi a čtu noviny kaž dý den.

THU THUY TRUONG
SC Modelu OSN

1/ Z doprovodného programu jsem
se letos poprvé zúčastnila Debatního
klubu a Lidsko-právního biografu.
Společnost, která se tam schází, je
mno hem komornější, což se mi líbí.
Ta ky jsem příjemně překvapená z le -
 tošního dopoledního programu, kde
se sešlo opravdu mnoho zajímavých
a vý znamných hostů. Do Rady za-
vítal například Hynek Kmoníček –
neuvěřitelný člověk, kterého se mů-
žete zeptat na cokoliv a on o tom
do káže mluvit dlouho a poutavě. Po  -
znala jsem tu mnoho lidí a všechny
mů žu zařadit mezi své kamarády,
a to je to hlavní, co mi Summit při-
náší – no vé známosti a prostor pro
seberealizaci. 

2/ Loni jsem působila ve Světové
zdravotnické organizaci na Modelu
OSN a letos jsem se dostala do Ra -
dy bezpečnosti, což pro mě byl šok
hned ze začátku, protože příprava
v Radě spočívá v úplně něčem ji -
ném. Budu hlavně pročítat rezoluce
a intenziv ně sledovat noviny.

TOMÁŠ KUROWSKI
Model NATO

1/ Nejvíce se mi líbili hosté, kteří tu
byli. Je to takové příjemné zpestření
a člověku dovolí nahlédnout do jed-
notlivých aspektů politiky. Nejvíce
se mi líbil pan Špaček. Z doprovod-
ného programu pak města Vídeň
a také Liberec, kam jsme se podívali
s Mo delem NATO. Splnily se mi dět-
 ské sny: dostal jsem se do sídla OSN
a na vojenskou základnu chemické,
radiologické a bio logické ochrany.
Vžít se do role zástupce svého státu
pro mě není těžké, protože zastupuji
Čes kou republiku. 
2/ Hlavně průběžně. Hledám a stu-
duji, co mě zajímá, k tomu si při-
beru to, co budu potřebovat na kon-
ferenci. Většinou všechno sháním na
poslední chvíli. Při hledání použí-
 vám způsob od zdroje, najdu si mi-
nisterstva zahraničí, od toho postu-
puji ní že a níže.

LIBOR FUS
Model EU

1/ Mně se nejvíce líbila simulace
Rady ministrů. Informace, které nám
říkají odborníci, jsou zajímavé. Urči -
tě by bylo složité je někde sehnat,
ale najít se dají, zatímco simulace je
k nezaplacení. Dostal jsem Portugal -
sko – zemi, kterou jsem vlastně moc
nechtěl. Ale aspoň člověk poz ná úpl -
ně jinou ze mi a úplně jinou politiku.
2/ Startoval jsem na Wikipedii (smích)
a přes to jsem se dostal na různé dal -
ší stránky. Nevýhoda je, že Portu-
galci paradoxně nemají některé vě ci
v angličtině, a já portugalsky ne  -
umím. Ale co jsem potřeboval, se
zatím dalo víceméně sehnat. 

“
Úhel pohledu

Vážené čtenářky, milí čtenáři,

Pražský studentský summit má za se -
bou pět přípravných setkání a ce lou
řadu rozmanitých doprovodných akcí,
které podtrhují jeho vzdělávací a zá-
bavný charakter zároveň. Dnes za-
číná poslední část každoročního cyk-
lu: slavnostní konference.

Projekt – jehož historii započala
skupinka několika málo vysokoško-
láků v době, kdy byla Česká republi -
ka zatím naposledy nestálým členem
Rady bezpečnosti OSN – již dospěl.
Nejenže dokázal přetavit počáteční
nadšení a atraktivní nápad v konti-
nuální a dlouhodobý proces, ale na -
víc se začal vyvíjet rapidním tem-
pem. V průběhu simulací různých
orgánů Organizace spojených náro -
dů pod názvem Pražský model Spo-
jených národů narůstal počet nejen
organizátorů, ale i účastníků. Nako-
nec se k OSN přidaly NATO i Evrop -
ská unie, a pro jekt s dnešním názvem
tak v součas nosti nabízí možnost vše-
 stranného osobního rozvoje veške-
rým studentům zabývajícím se jakou -
koli dimenzí mezinárodních vztahů
a politiky.

Za exponenciálního růstu zájmu
studentů, diplomatů a jiných exper tů
i médií nás Summit provázel nejdů-
ležitějšími mezinárodně-politický -
mi mezníky samostatné České repub-
 liky. Je zde téměř od jejího vzniku,
při jejím vstupu do Severoatlantic -

ké aliance oslavil páté výročí a při
vstupu do Evropské unie jubileum
desáté. Jeho patnáctý ročník jsme
připravovali v době, kdy malý stát
ve středu Evropy poprvé v historii
pomyslně vévodil sjednocené Evro -
pě. Nezbývá než věřit, že veleúspěš -
ná tradice neformálního vzdělávání
mladých lidí v České republice bude
pokračovat. A také že Summit, jenž
je jejím předním a nejvýznamnějším
průkopníkem, bude i u dalších důle-
žitých událostí utvářejících naši zemi.

Summit nevzpomíná na uplynu-
lých patnáct let sám: spolu s ním si
je připomínají také tisíce jeho ab-
solventů, z nichž někteří už úspěšně
působí na vysokých postech v růz -
ných oblastech lidské činnosti. Pat-
náctý rok existence projektu slaví-
me i my všichni, kteří se na jeho rea-
liza ci podílíme a snažíme se, aby
žád ný ročník nebyl posledním. Ne-
záleží teď na tom, zda jste letošním
účastníkem, váženým hostem dnešní -
ho slav  nost ního zahájení, řečníkem
či partnerem, který naše úsilí jakkoli
podporuje. Slavte, prosím, s námi.

Za celý padesátičlenný přípravný
tým vám přeji příjemné čtení a mno -
ho nových zážitků.
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Continued from page 1
And in my experience with me dia,
for example, sound arguments still
attract attention. The medias are
willing to disseminate well-made
argu ments without payment. The
challenge is to mobilise those that
share your objectives and explain
why your goals are in public good.
Of course, in an environment where
the public interest is dismissed as
an insignificant detail, such an ap-
proach may fail. For exam ple, the
photovoltaic bubble, in which many
politicians have invested and which
will drive electricity prices through
the roof if allowed to continue, is
most definitely not in the public in-
terest. The regulator is trying to ma-
nage the fiasco against the oppo-
sition of politicians from ODS and
CSSD, who are putting their own
short term financial gain before the
opposition of the two main political
parties which are putting their own
short term financial interests before
the public interest in a sustainable
photovoltaic model. 

If you compare the Czech Repu-
blic to Great Britain, which are the
major differences?

I believe all European democra-
cies more or less display the featu-
res of what we might call the cartel
party state, where political parties
act not as a channel for communi-
cating the interests of voters but ra-
ther work together to ensure their
own common survival. The diffe-
rence between countries is the skill
and honesty with which the domes-
tic political elite is able to provide
the services most voters need in re-
turn for their support of the system
as a whole. So the differences lie in
the quality of the service provided. 

That is a pretty grim picture…
It is reality.  The ruling elite needs

to learn to be less greedy, to steal
less from the state and to improve
the service they offer voters. The le-
gitimacy of the system is under threat.
If the cartel does not control its greed,
it will self-destruct. This is the point

we have reached today here. In the
end, it is still a democratic system.
The political parties still need to
mobilise voters every four years.
They have to offer something in re-
turn for our vote. 

Does foreign influence affect the
level of corruption in the Czech
Republic?

Yes and no. So much of the mo -
ney that is used to corrupt public au-
thorities belongs to foreign compa -
nies. They are without doubt the
biggest suppliers of the money used
to buy politicians, indirectly to be
sure, through local partners. It is not
enough to say ”Oh well, these pe-
ople are corrupt already. And we
have to play the game as Czechs de-

fine it.“ That is not an excuse. The
power of foreign companies is so
great that if they were consistent,
they would be able to reduce the le-
vels of corruption greatly by cutting
off the funds supply.

Why don’t they do so, then?
Greed and the knowledge that

they will get away with it. They say:
”Well, we would be competing against
other companies and we would lose
the business.“ And the answer is: ”Yes,
you would lose the business this
time. But in the end, everyone is lo-
sing because the amount of money
that is needed to buy the decision
keeps on getting bigger.“ On the
other side, the tolerance of corrup-
tion in many foreign companies is
becoming lower and lower. External
pressure can be useful.

Could you be more specific?
The one way to loosen the stran-

glehold of the cartel is through the
application of external pressure. In
the case of Greece, this pressure may

be fiscal. In the case of the Czech
Republic, it could be the European
Commission enforcing competition
laws upon CEZ.  In the case of Bul-
garia, pressure is applied in the form
of the subsidies withdrawal. In all
cases, the pressure to change, to re-
form, is coming from outside the
country. I often wonder why it is that
your President so jealously guards

your national sovereignty.  I suspect
it more a pragmatic than a princi-
pled objection. I suspect his criti-
cisms of Lisbon and the DG Com-
petition probe into CEZ are more
pragmatic than principled objec-
tions, more about limiting outside
scrutiny than protecting sovereig nty. 

Does the current economic situa-
tion also affect on the level of cor-
ruption?

Economic hardship will focus
minds. Voters will become less to-
le rant of thieves dressed up as poli-
 ticians. Politicians will have to re-
spond and improve the service they
provide and reduce the amount that
they steal.  

Are there still some politicians
motivated by public interest left
in the Czech Parliament?

Of course, there are politicians
motivated by public interest but they
are harder and harder to find. And
they are generally outsiders within
their own political parties, at best
mavericks who are tolerated but
not welcomed, at worst useful idi-
ots providing cover to the criminal
practices of their colleagues. They
may set a good example for others
to follow, nothing more. The best
example such people can set is to
leave the party, which is what they
are mo re and more doing now, in
disgust.

Do you see the role of students
as important in bringing up the
change?

Yes. You should protest publicly.
If you feel frustrated, ventilate that
frustration. You have more time than
those in work and are less burde-
ned by material worries. Just say
no. Cartel politicians erect a wall
between themselves and voters.
Break it down. I like Inventura de-
mokracie’s videos of parliamenta-
rians. Par ties must once again be
forced to represent the interest of
voters. Then the system has a chan -
ce to stabilise and become healthy
again.
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With British lobbyist about corruption

îEconomic hardship will focus minds. 
Voters will become less tolerant of thieves 

dressed up as politicians.ì

JAMES DE CANDOLE

James de Candole is a senior partner in the advisory firm Candole Partners.
After graduating with a First Class BA in politics from Exeter University in
the UK, James spent two years in the private office of Lord Heseltine, former
British Deputy Prime Minister. In 1990, he moved to Bratislava to work as
special adviser to the Slovak Prime Minister. He settled in Prague in 1992.

Slavnostní konference Pražského studentského summitu bude
zahájena v reprezentativních prostorách Hotelu Ambassador

a jednání proběhnou v Kongresovém centru Praha, 
tedy v budově, která hostila například Summit NATO

nebo české předsednictví Evropské unii.   
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Pokračování ze strany 1
A on jen řekl: „Ne, to je dobrý, to
udělám sám.“

V tomhle byl neuvěřitelně krea-
tivní.Vždy rozvracel, co už bylo do-
hodnuto, a ke všemu na poslední
chví li. Ale nakonec to pokaždé do-
padlo skvěle, a dokonce ještě lépe,
než jak to bylo původně připraveno.
Nadávali jsme, když do toho vstou-
pil a schéma rozrušil, ale jakmile
program skončil, podívali jsme se
po sobě a říkali si: „To bylo vlastně
dobrý.“

Dnes jste v oblasti etikety uznáva-
nou autoritou a všichni se na vás
obrací s dotazy týkajícími se správ-
 ného společenského chování. Ale
v době, kdy jste začal pro pana
prezidenta pracovat, což vyžado-
valo hodně cestování a účasti na
důležitých setkáních, jste takové

zkušenosti ještě neměl. Stalo se
vám, že jste zavinil nějaké faux-
pas nebo že jste nevěděl, co udělat?

V takové funkci se dostáváte do
situací a prostředí, kde nesmíte udě-
lat chybu, protože tam nejste sama
za sebe. Když půjdete do restaurace
a polijete někoho polévkou, je to ne-
příjemné, ale je to celkem zanedba-
telná věc. Já ale reprezentoval stát,
republiku, které jsme chtěli dělat do -
bré jméno. Mým cílem bylo, když

jsem například na státní večeři seděl
vedle nějakého člověka, kterého jsem
nikdy v životě neviděl a už ho nikdy
vidět neměl, aby přišel domů a řekl
manželce: „Miláčku, dnes jsem byl
v královském paláci a seděl jsem
vedle takového chlapíka odněkud
z Evropy, jak se to jmenuje… z Če s -
ké republiky. To jsou úžasní lidé
a skvělá země. Tam někdy poje-
deme!“ To byla má ambice. Proto
i mé chování muselo být naprosto
přesné a vzorné, zároveň ale uvolně -
né, abych ostatní neuváděl do stresu. 

Že bych vytvořil nějaké faux-
pas? Jednou se mi něco takového
stalo, ale to nikdo nepoznal. Byli jsme
na návštěvě Velké Británie a mezi
odpoledním programem a státní ve-
čeří, před níž jsme se museli pře-
vléct do smokingů, jsme měli asi tři
čtvrtě hodiny pauzu. Převlékání trvá
muži dejme tomu tak dvacet minut

– když počítám rychlou sprchu a tak.
A protože bylo času víc, sedl jsem si
do křesla, abych si na chvilku od-
počinul. Šla na mě hrozná únava. Je
to přece jen náročné, ráno musíte
být u prezidenta se všemi monito-
ringy tisku, potom se už někam vy-
jíždí a vrátíte se o půlnoci, kdy chce
prezident ještě poradu k zítřejšímu
programu. Takže jdete spát ve dvě
s tím, že musíte připravit ještě ně-
jaké materiály. Prostě jste celý den
na nohou. 

A tehdy jsem opravdu těžce us -
nul. Najednou se mnou někdo začal
třást. Otevřel jsem oči a nade mnou
stál šéf protokolu, který měl na sta-
rosti celou logistiku a řval na mě:
„Co tady děláš? Všichni už sedí
v au tech, prezident na tebe čeká!“ 
A opravdu, před rezidencí už stá -
lo patnáct vozů, prezident v autě…
Tak jsem vyskočil, popadl košili
a za čal se oblékat. Všichni ještě
dlouho vzpomínali na to, jak tehdy
Špaček usnul.

Správně ale celá kolona měla od -
jet beze mě – oni tam nejsou se mnou,
ale s prezidentem. V okamžiku, kdy
on sedí, může se odjet. Takhle třeba
jednou ujeli Karlu Schwarzenber-
govi v Paříži, který si někam odsko-
čil a nepřišel včas. Ale z Paříže je
jednodušší dostat se domů – kdyby
to bylo v Jižní Americe, tak nevím. 

Porevoluční léta byla přelomová –
nejen z hlediska budování demo-
kracie, ale také právě v oblasti eti-
kety a vkusného oblékání. Doteď
si pamatuji tehdejší fotografii člo-
věka, který si na své image vždy
velmi zakládal – na Václava Klau -
se v kalhotách délky třetího povod -
ňového stupně. Mění se to dnes,
například ve srovnání se západní
Evropou, k lepšímu?

Je zřetelné, pokud se podíváte na
setkání mladých manažerů nebo po-
litiků, že nerozeznáte, kdo je ze kte -
ré země. Poznáte lidi ze zemí, které
potřebují ještě nějaký čas, například
Ukrajince nebo Albánce, kteří jsou
dnes tam, kde jsme my byli před de-
seti lety. Ale bezpochyby se i toto
bude postupně zlepšovat. I my se
rychle učíme a ve vnějším projevu
– v tom, jak vypadáme – to postu-
puje nejrychleji. Horší jsou ale už

návyky chování, například u stolo-
vání se to pozná hned.

Jaký je tedy takový největší pro-
hřešek, kterého se Češi dopouští
vůči správnému společenskému
chování?

Pokud jde o oblékání, jsou to na-
příklad šedé obleky večer, kdy je ta-
ková barva nepřípustná, nebo špat-
ně uvázané uzly na kravatě. Je hned
po znat, zda si chlap umí uvázat ale-
spoň dva druhy uzlů, které jsou po-
vinné. Záleží na tom, jaký je límeček:
ten je buďto široký a potom vážeme
masivní windsdorský, nebo je úzký
a tehdy musíme uvázat úzký i uzel.
Muž, který to neumí, vypadá ne-
možně. 

Důležité jsou také boty, na něž
česká kultura důraz neklade vůbec.
Špinavé boty jsou opravdu charak-
teristickým rysem české společno -
sti. Například v Jižní Americe je to
kult. Když v Brazílii vejdete do ob-
rovského obchodního centra, najde-
te  třeba třicet obchodů jen s botami.
Jakmile je někde nepatrný šrám, bo -
ty jdou pryč, protože to snižuje so-
ciální status.     

Další problém je, že stále neumí -
me zvládat kontaktní situace, napří-
klad podávání ruky ve čtyřech lidech
je pro nás stále rébus. V čem ale oprav -
du pokulháváme, je stolování a správ -
né držení vidličky. Češi příbor drží
ja ko tužku. Ve škole je naučili držet
pero a vidlička vypadá podobně. Jen -
že příbor nemůže mířit do prostoru,
vždy musí ukazovat do talíře. A ta ky
prsty by měly mířit ke stolu, ne ven.
Stále si musíme hlídat tuto konfigu-
raci: vidlička se opírá o střed dlaně,
ukazováčkem vyvíjíme tlak a hroty
musí směřovat dolů. Ně kdo se po -
tom zeptá, jak jíme hrášek. Ta dy vid-
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ÑNajednou vidÌm V·clava Havla, jak nese obrovsk˝
kvÏtin·Ë a p¯en·öÌ ho po s·le. DobÏhl jsem ho,

abych mu ho vzal, a zeptal jsem se: íCo bl·znÌte,
pane prezidente, proË tady nosÌte kytky?ëì

„To je moje žena Katka; mám novou,“ představuje Ladislav Špaček typické
kontaktní situace

S Ladislavem Špačkem o synovi i českých nešvarech

Rozhovor



ličku můžeme na chvil ku obrátit, ale
střenka přitom zůstává ukrytá v dlani. 

A jak máme jíst bramborovou
kaši?

Bramborovou kaši můžeme jíst
i obrácenou vidličkou nebo si ji mů-
žeme vzít do pravé ruky. Ale střenka
musí zůstat opět ukrytá.

Se svým synem, filmovým režisé-
rem, jste spolupracoval na pořa-
dech o etiketě. Viděl jste jeho no-
vý, kritikami velmi dobře přijatý
film Pouta?

Samozřejmě ano. Po těch letech,
kdy jsme spolu nevycházeli a kdy to
mezi námi bylo napjaté, jsem hrdý,
že se mu podařilo natočit dílo, o kte-
rém u nás hovoří celý kulturní svět.
Kritiky jsou tak pochvalné, až jsem
z toho trochu nervózní. 

Náš vztah a jeho osud byl velmi
komplikovaný, protože on byl hroz -
ný individualista. Když mu bylo oko -
lo šestnácti, byl nezvladatelný a po-
řád jsme se hádali. Já jsem člověk,
který má rád určitá pravidla a řád,
a on nedodržoval vůbec nic. Neu s -
tále jsme se přeli a tak ostře a kate-
goricky jsme se vůči sobě vymezo-
 vali, že jednoho dne, kdy mu bylo
šestnáct a půl, jsem po něm hodil
hrnek s kafem, protože už to nešlo
vydržet. On se sebral a odešel. A už
se nikdy nevrátil.

V té době studoval herectví na
konzervatoři, kterou dokončil, udě-
lal maturitu a poté vystudoval FAMU
– režii hraného filmu – a já o tom

vůbec nevěděl. Samozřejmě, že jsem
se o tom doslechl, manželka se s ním
scházela. Za celou tu dobu jsem mu
nedal ani korunu a on se dokázal
postavit na vlastní nohy a dostudo-
vat. Po skončení studií odjel do Sa-
rajeva, kde tehdy zuřila bosenská vál -
ka a město bylo ostřelované srb skou
dělostřelbou, a zůstal tam rok a půl.
Natočil tam skvělý film Mladí muži
poznávají svět. 

Poprvé jsme se viděli za zvláštní
situace – tehdy probíhal Meziná-

rodní filmový festival v Karlových
Varech, kam jsme s prezidentem je -
li. Vystoupili jsme před Grandho te-
lem Pupp a Jirka Bartoška říká:
„Klu ci, rychle si nechte věci tady
dole a jedeme na projekci – začíná
za deset minut, musíme to stihnout.“ 

Naskákali jsme do auta a jeli jsme
do Thermalu. Já se Jirky zeptal, co
pro prezidenta vybral. A on říká:
„Budeš překvapenej, ty vole.“ A na-
jednou vidím titulek: Radim Špa-
ček. Po filmu Mladí muži poznávají
svět, který sklidil velký potlesk, ná-
sledoval oběd tvůrce filmu s prezi-
dentem republiky. Ten byl uspořá-
dán v salónku pro čtyři, kde seděl
Radim, Václav Havel, Jirka Bartoš -
ka a já. Po letech jsem viděl svého
syna a koukal jsem na něj, jestli umí
jíst příborem… A žasl jsem, jak byl
vzdělaný, jak kultivovaně vyprávěl
a jak se vyznal například ve filmové
a literární historii. Od té chvíle jsme
k sobě začali znovu nacházet cestu. 

Dnes si ho vážím mnohem víc,
než kdybych ho sám vypiplal a všech -
no mu dal. On je daleko zralejší než
jeho vrstevníci, protože už od šest -
nácti se o svůj život musel starat sám. 

Na závěr se zeptám na takovou
obligátní otázku. Mnozí studenti,
kteří se dnes Pražského student-
ského summitu účastní, se v bu-
doucnu vidí jako diplomaté nebo
lidé angažovaní v politice a mezi-
národním dění. Máte pro ně něja-
kou radu? A jaký dojem na vás
náš projekt udělal?

Mě to fascinuje a jsem nadšen.
Jsem rád, že mě Sue přesvědčila,
abych přišel. (Pozn. red.: Sue Nguyen,
tisková mluvčí, která si chvíli před
tím ke stolku přisedla, k tomu dodá -
vá: „Já se omlouvám, bylo to občas
nejspíš trochu úporné.“)

Bylo to úporné, ale bylo to dobře.
(smích) Žiji v ohromném stresu a na -
jít volné dopoledne je problém. Ale
jsem rád, že jsem viděl entuziasmus
lidí, kteří by v sobotu dopoledne mo -
hli pospávat a dívat se na televizi

nebo hrát počítačové hry. Místo to ho
jdou sem a poslouchají muže a ženy,
kteří mají větší životní zkušenosti, 
a potom se snaží vzít si z toho něco
pro sebe. 

Ti studenti patrně už teď v sobě
cítí jakousi oddanost myšlence, že

chtějí něčím být, a to je hrozně
vzácné. Drtivá většina jejich vrstev-
níků neví, co by chtěla dělat. To je
ale stále jen otázka volby, která je
sice obtížná, mnohem těžší je však
sen uskutečnit. 

Především teď musí hodně studo-
vat a číst vše, co se jim dostane pod
ruku, protože člověk nikdy neví, co
se mu v životě může hodit. Když
jsem pracoval pro prezidenta, musel
jsem neustále číst. Jakmile jsem měl
volnou chvilku, čas jsem věnoval
právě tomu. Za dva měsíce se o tom
mluvilo a prezident zrovna řekl: „Jak
je to v té Nigérii?“ A mně se to na-
jednou vybavilo. 

Základna pro diplomacii a půso-
bení v politice musí být velmi širo ká.
Člověk se potřebuje vyznat v eko -
nomii, politologii, politické geogra-
fii, etiketě i v interkulturních roz-
dílech, aby dokázal pochopit, proč
se některé státy ve své politice cho-
vají tak a ne jinak. Dnes je sice uni-
verzálním jazykem angličtina, se
kterou člověk objede svět a vystačí

si s ní, ale přece jen, čím víc jazyků
ovládnete, tím lépe pro vás. V tomto
věku se člověk ještě dobře učí. Sám
vím, že co jsem nepřečetl – myslím
hlavně beletrii – do svých dvaadva-
ceti let, to už jsem nepřečetl nikdy.
Postupem času to totiž začnete od-

kládat, protože přijde spousta věcí,
kterým budete muset dát přednost.
Důležité je na sobě pracovat. Ale
touha po vzdělání, která z lidí tady
vyzařuje, mě naplňuje nadějí, že tu
vyrůstá nová generace, která nás
všechny nahradí. 

Věk patnácti, šestnácti nebo sedm -
nácti let hrozně klame. Paříž má
ve svém znaku loď, která se zmítá
v bouři, ale pod ní je nápis „Fluctuat
nec mergitur“ – zmítá se, ale nepo-
topí se. A totéž platí o tomto stádiu
vývoje člověka. V pubertě to vy-
padá, že je to beznadějné, nic je ne-
zajímá. Ale potom se to najednou
uklidní, bouře přejde a loď pluje dál
správným směrem. Pokud do člo-
věka v „pre-pubescentním“ období
vložíme správnou hierarchii hodnot
a úctu k životu, zase se to vrátí. 

Tereza Jermanová

Nezkrácenou verzi rozhovoru najde -
te na našich webových stránkách.
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Ñ»eöi p¯Ìbor drûÌ jako tuûku. Ve ökole je nauËili
drûet pero a vidliËka vypad· podobnÏ.ì

Se synem Radimem Špačkem

Jako tiskový mluvčí s prezidentem Václavem Havlem

LADISLAV ŠPAČEK

V období Pražského jara byl studentským vůdcem a následující normalizač -
ní roky prožil jako učitel. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlo -
vy, kde později také přednášel historický vývoj české gramatiky. V roce
1990 nastoupil jako novinář do tehdejší Československé televize, kde si ho
pro jeho názory vybral Václav Havel jako nástupce Michala Žantovského,
tehdejšího tiskového mluvčího prezidenta. Se svým synem, filmovým reži-
sérem Radimem Špačkem, natočil sérii pořadů o etiketě, a vy dal několik knih.
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Labyrintem etikety

Milá Sáro,
s radostí Ti odpovím na Tvou otáz -
ku. Jak zřejmě správně tušíš, kole-
govo počínání v pořádku rozhodně
nebylo. Dnes již mobilní telefon
vlastní prakticky každý a bez jeho
používání si snad běžný život ani ne-
 umíme představit. Přesto má telefo-
nování určitá pravidla. V prvé řadě
musíme dodržovat zákazy jeho po-
 užívání na určitých místech (v le-
tadlech či v nemocnicích), v druhé
řadě bychom se měli držet určitých
společenských zásad. Je žádoucí vy-
pínat svého „miláčka“ při koncer-
tech, divadelních představeních, ale
také tam, kde se využívají například
mikrofony. Neumím bohužel slovy
popsat zvuk, který technika vydává,
když kolem probíhají mobilní vlny,
ale zajisté ho znáš. Proto je vždy
v těchto případech lepší mobil úplně
vypnout; vibrace mohou při spole-
čenských akcích rušit nejen ostatní
lidi, ale také jiné přístroje. Nutno

podotknout, že používání mobilu je
velmi nevhodné v restauracích či
kavárnách. Vždy je ale lepší, pokud
už je nutné hovor vyřídit, omluvit se
a odejít do předsálí. 

Nebudu Ti zde rozhodně radit,
jak máš správně vést telefonní ho -
vor, ale přesto si neodpustím jednu
malou poznámku. Když vidíš, kdo
Ti volá, klidně si ho oslov třeba „Ahoj
Oslíku“, ale v případě neznámého
čísla se raději představ. Vzpomínám
na jeden rozhovor mé babičky, která
si po třiceti sekundách již neuvědo-
movala, kdo komu volá, a navzájem
se s druhou stranou nutily, aby se
před stavily. Nutno podotknout, že
chyba byla na straně babičky.

Kromě mobilního telefonu bývá
další častou formou komunikace na
dálku populární e-mail. Hned ze za-
čátku Ti doporučím, aby sis pro ofi-
ciální komunikaci, například s bu-
 doucím zaměstnavatelem, vytvořila
e-mailovou adresu s přijatelným jmé-

 nem. Nový šéf se možná rád dozví,
že jsi „sladkamalina17“, ale každo-
pádně si bude o Tvé způsobilosti
myslet ledacos. Věř, že v praxi exis-
tují i horší přezdívky, které však nej-
sou v tisku (alespoň v tom našem)
publikovatelné. Stejně jako v kla-
sickém dopise je i při oficiální elekt-
ronické komunikaci nutné vhodné
oslovení a samozřejmostí je správné
užívání gramatiky. Příkladně, jeden
nejmenovaný děkan, který je bohe-
mistou, neodpovídá na žádné e-mai -
ly, ve kterých najde chyby. Nutností
je také dodržování akademických ti-
tulů, jinak se Ti lehce může stát, že
Ty sama už nikdy žádný mít nebu-
deš.

Zvláštním typem komunikace na
dálku jsou pozvánky na nejrůznější
akce. Nejedná se totiž o komunikač -
ní kanál, ale spíše o jednostranné
sdělení, které si však často v soula du
s Newtonovými zákony vyžadu je
reakci. Když na pozvánce nalezne -
 me čtyři kouzelná písmena R.S.V.P.,
tedy „Répondez s’il vous plaît“, zna-
 mená to pro nás, že je třeba na po-
zvání odpovědět, a to jak v případě
naší účasti tak neúčasti. Když však
objevíme na pozvánce „Regrets only“,

znamená to, že nemusíme potvrzo-
vat účast. Stačí, ozveme-li se pouze
tehdy, když se chceme omluvit.

Doufám, milá Sáro, že jsem Ti
v krátkosti na Tvůj dotaz odpově-
děl. V případě zájmu o další vtipné
e-mailové přezdívky se určitě za-
stav.   

Dominik Židek

Pro tuto rubriku čerpáme nejen z vlast  -
ních zkušeností, ale i z knih a po řa -
 dů Ladislava Špačka. S dotazy se mů-
žete obracet na e-mailovou adresu
dominik.zidek@amo.cz.

aneb Jak se neztratit ve změti společenských pravidel
Během recepce, které jsem se nedávno účastnila, 
zazvonil jednomu kamarádovi telefon. On ho nechal
zvonit a dělal, že není jeho. Co na to říká etiketa a jak
mám vlastně správně komunikovat na dálku? Sára

Delegáti píší

Aneta Žaitliková
delegátka Republiky Ghana

Jaká je Ghana, země, jíž si ame-
rický prezident Barack Obama vy-
bral spolu s Českou republiku jako
jedno z prvních míst pro oficiální ná-
 vštěvu v rámci svých zahraničních
cest?

OKÉNKO DO HISTORIE
Jako první na africkém kontinen -

tu získala nezávislost země, které se
do té doby říkalo Zlatonosné po-
břeží. Roku 1957 na mapě světa při-
byl stát nazvaný právě podle mocné
Ašantské říše, která se rozkládala na
velké části dnešní západní Afriky.
Díky pěstování kakaa a těžbě bau-
xitu, zlata a diamantů je Ghana jed-
ním z nejbohatších států na tomto
pobřeží. Území Republiky Ghana
postupně patřilo Portugalcům, Ho-

lanďanům, Dánům a od roku 1874
Britům. V roce 1957 si Ghaňané za-
čali vládnout sami. V současnosti se
jim po ekonomické stránce nevede
příliš dobře (i když většina jejich sou-
 sedů je na tom mnohem hůře), ale
pro místní je více než blahobyt dů-
ležitá úpl ná samostatnost. Proto tam
lidé půso bí da leko šťastněji a přiro-
zeněji než u nás.

TEMPERAMENT ZA DVA
Ghaňané jsou stále usměvaví a to

samé přenáší i na cizince. Jejich ne-
ustálému vtipkování a temperamen -
tu se neubráníte. Stálé teplé počasí
obyvatele žene do ulic, které pulzují
životem dlouho do noci. K jejich
povaze patří také družnost a pocit
pospolitosti − když oslava, tak vel -
ká, když dům, tak plný dětí, a když
dav, tak v něm nikdo nesmí chybět.
Že jsou jižní národy více tempera-

mentní, kamarádské, ale také vznět-
livější, ví každý, ale o Ghaně to platí
dvojnásob. Ghaňané jsou prostě sví
a jsou na to patřičně hrdí. 

RÁJ PRO TY, CO MAJÍ RÁDI
TEPLO

Ghana je převážně plochou a ro-
vinatou zemí s nádhernou přírodou.
Jižní pobřeží země je tvořeno pís-
 čitými plážemi, které směrem na
sever přechází v příbřežní planiny
měnící se postupně v savany. Východ -
ní hranice země je hornatá a velice
tropická. Nejdůležitějšími vodními
toky jsou řeky Bílá a Černá Volta,
které vtékají do umělého jezera Vol -
ta. Jezero Volta, které vzniklo posta-
 vením přehradní hráze Akosombo,
je jedním z největších umělých je -
zer na světě. Teploty se tu celoročně
pohybují od dvaceti do třiceti stup -
ňů Celsia, což může být považováno

za ideální podnebí. A také proto
zemi navštěvuje stále více turistů.

V současnosti je Ghana v porov-
nání s ostatními státy v regionu sta-
bilní a demokratická. Ekonomika
pomalu, ale jistě roste. A poroste
zřejmě ještě rychleji − nedávno byl
oznámen objev nového naleziště
více než 600 milionů barelů lehké
ropy při ghanském pobřeží. „Ropa
jsou peníze a my potřebujeme pe-
níze do škol, do infrastruktury, na
nemocnice,“ řekl dnes již bývalý
prezident Kufuor. Ghanská republi -
ka je popisována jako příklad úspěš-
né africké země, přestože se potýká
s vysokou mírou chudoby obyvatel-
 stva.

V závěru bych ráda připomněla,
že v roce 2009 uplynulo již padesát
let vzájemných česko-ghanských dip -
lo matických vztahů.

Zlatonosné pobřeží: africký tygr 
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Patnáct let Chronicle

Pokračování ze strany 1
OSN, které známe dnes, a vzdaly se
své ho dosavadního náz vu Chroni-
kel. Moje představa o tom, že v mi-
nulém tisíciletí se vše dělalo na ko-
leni a amatérsky, je v okamže ní pryč.
Dovídám se například o iChronic  le,
elek  tronickém vydání novin, kte  ré bylo
obsahem ještě nabitější než to tištěné. 

Za patnáct let Chronicle několi-
krát přeměnil svou vizáž a prošel
mnohými dalšími změnami, od poč -
tu stran přes samot ný obsah až po
počet výtisků. Desátý ročník přinesl
první nulté číslo, ten dvanáctý pro-
měnil noviny Pražského modelu Spo  -
jených národů v no viny Pražsk é ho
studentského sum mitu. K informacím

o Modelu OSN se tak přidaly i člán -
ky o dvou nově příchozích: Modelu
NATO a Modelu Evropské unie. Po-
 každé ale Chronicle čekal podob ný
příběh: jeho vydání stálo mnoho úsi -
lí a potýkalo se s nedostatkem času
i nekooperujícími tiskárnami či dal-
šími nepřátelskými zařízeními. Ra-
dost z výsledku ale vždy převážila. 

Prostřednictvím stránek našich
no vin, které jsou tím nejlepším ar-
chivem uplynulých patnácti let, mů-

žete spolu se mnou podniknout ces-
tu ča sem: zavzpomínat nejen na his-
torii projektu, který se vám dnes
v plné pa rádě představuje, ale při-
pomenout si také mezníky, kterými
jsme bě hem tohoto vývoje prošli.
Některé zajíma vé články, které jsme
pro vás vybra li, najdete na následu-
jící dvou straně. 

Tereza Jermanová

2004, IX. roËnÌk 2007, XII. roËnÌk1997, II. roËnÌk

2008, XIV. roËnÌk 2010, XV. roËnÌk2007, XIII. roËnÌk

Optikou novin Chronicle
Ohlédněte se s námi zpět: jak se za posledních patnáct
let změnil Chronicle i svět kolem něj?
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Ve svém příspěvku bych se rád
zamyslel nad otázkou, která
mě v po slední době zaujala.

Můj článek je asi částečně provoku-
jící, nicméně my slím si, že dnes se
rozbouřené emo ce okolo událostí loň-
 ského roku již uklidnily, a na řadu se
dostávají střízlivé až kritické pohle -
dy − bez toho, aby byl autor dema-
gogicky obviňován z podpory tero-
rismu.

První, co mě zarazilo při zpravo-
dajství o loňských leteckých kata-
strofách na území USA, byl „dvojí
metr“, jakým novináři nahlíží na růz -
né tragédie v různých částech světa.
Uvedu několik příkladů. Čtvrt roku
jsme byli denně vystavování srdce-
ryvným záběrům zničeného WTC
a Pentagonu. Koho by nedojaly bre-
čící děti čekající na návrat rodičů ze
zaměstnání? Bylo nám podsouváno,
že „svět se změnil, už nebude jako
dřív“. Dnes, když se díváme na tyto
události s odstupem, zjišťujeme, že

se nic zásadního nezměnilo. Svět zů -
stal, až na jednu leteckou válku, stej -
ný jako před 11. zářím.

Chápu, že jsou Američané šoko-
váni tím, co se přihodilo, a nechci
cynicky snižovat tragédii tisíců oby-
čejných lidí. Nicméně stačí letmý
pohled do statistik OSN a brzy po-

chopíme, že držet dvě minuty ticha
za každé tři tisíce obětí nějakého
útoku v tomto světě je prakticky ne-
možné, neboť bychom museli celé
dny jen mlčet. Tisíce mrtvých v N.Y.,
Washingtonu a Pensylvánii jsou jen
kapkou v moři nezměrného utrpení
lidí, kteří hynou stranou mediálního

zájmu a bez široké mezinárodní po-
moci jen kvůli tomu, že se narodili
v oblastech, o kterých ani nevíme,
kde jsou. Stačí si vzpomenout na
miliony mrtvých Tutsiů a milion za-
vražděných hutuských uprchlíků ve
Rwandě. V oblasti byla přítomna ame-
 rická armáda a OSN o těchto masa-
krech velmi dobře věděla. Má snad
některý život větší cenu než jiný? My -
slím, že je dobré čas od času opustit
umělý mediální svět a pokusit se vi -
dět realitu v širším kontextu. 

Vážení delegáti, doufám, že ve vás
tento článek vzbudil nějakou, byť
„nesouhlasnou“ reakci. Těším se na
vaše připomínky.

Robert Zrzavecký, 
předseda I. vý boru GA 
(Výbor pro odzbrojení 

a me zinárodní bezpečnost)

Z roku 2002, VII. ročník

Dvojí metr

Když v září loňského roku
zve řejnil dánský list Jyl-
lands-Posten karikatury pro-

 roka Mohameda, málokdo tušil, že
tento krok vyvolá o několik měsíců
později doslova bouři v muslimském
světě. Tak silnou reakci ze strany
muslimských věřících patrně neče-
kalo ani vedení dánského listu, a do-
konce ani samotní autoři dnes již
světově známých satirických vyob-
razení posvátné postavy islámu. Od-
volávání velvyslanců, bojkot nejen
dánského zboží, pálení vlajek, de-
monstrace, ničení budov… A dokon -
ce i lidské životy; to vše se odehrává
nikoliv „jen“ prostřednictvím kari-
katur, ale takříkajíc v reálu. Co je

vlastně tím jablkem sváru, kvů li kte-
rému „obhájci“ a „žalobci“ vychá-
zejí masivně do ulic?

Pokud by začátkem ledna nepře-
tiskl karikatury norský časopis Maga-
 zinet, který tím chtěl údajně vyvolat
diskuzi, posměšné kresby proroka
Mohameda by patrně upadly v zapo -
mnění. Bylo-li záměrem norského
časopisu nastolit téma disku ze, beze-
zbytku se to podařilo, a dokonce ne-
zůstalo jen u slov. Do dnešního dne
přetisklo karikatury proroka Mo  ha-
meda několik evropských deníků,
české nevyjímaje, a to navzdory sí-
lícímu rozhořčení muslimů. Prý tak
učinily na podporu dánského listu:
chtěly tak chránit (evropské) právo

mé dií publikovat téměř cokoliv, po -
kud je to v souladu se zákony a jis-
tým etickým kodexem dané země. 
Z druhého tábora však zaznívají sil -
né hlasy nesouhlasu. Islámská tra-
dice zakazuje zobrazováni Proroka,
natožpak v satirické podobě. Komu
to však zakazuje?

Člověku by se chtělo říci, že jsou-
li to tradice islámské, platí pro ty,
kteří vyznávají ono – po křesťanství
druhé nejrozšířenější – náboženství
na světě. Evropané mají zase své
tradice, mezi něž patří i světská po-
vaha státu a svoboda médií – pojmy
zcela odlišně chápané ve světě, kte-
rému dáváme přívlastek „islámský“.
Zlobí se dokonce i Jordánsko – tra-
diční přítel Západu – které, nemý-
lím-li se, jako jediné z muslimského
světa přetisklo, respektive tamní
deník, zmiňované kresby. Dotyčný
muslim za to však možná také pone -
se silné následky. Nelze upírat obě -
ma táborům historii, tradici, kulturu.
Mají-li však vyznavači islámu právo
pálit evropské státní symboly, mají
evropské deníky právo otisknout ka-
rikatury Proroka. Mají-li muslimo  vé

právo vypalovat velvyslanectví a ohro  -
žovat lidské životy, mají Evropané
právo… Jistěže nemají. Obě strany
by měly projevovat jistou schopnost
empatie a nedráždit jeden druhého.
Neměli bychom navzájem soupeřit,
kdo koho urazí více – je čas pro part-
 nery namísto soupeřů.

O ČEM JE TENTO PŘÍBĚH
Je to také příběh o tom, jak jeden

vcelku na světové poměry nevýznam -
ný deník ovlivnil dění v desítkách
zemí. Nelze napříště počítat s tím,
že když něco publikují „menší“ no-
viny, zůstane to jen u „menšího“ poč -
t u čtenářů a „menších“ reakcí. Inter-
net a „mediální globalizace“ takové
hranice neznají. Zajímavé je, že brit-
 ská ani americká média vesměs ne-
učinila to, co francouzská, němec-
ká, nizozemská, italská, španělská…
Proč asi?

Marek Dvořák,
generální tajemník 

Z roku 2006, XI. ročník

Karikatury proroka Mohameda obletěly svět
Letěly však správným směrem?

11. září: proměnilo svět, jaký jsme znali?

Patnáct let Chronicle
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PERLIČKY ZE
STARÝCH
„CHRONŮ“

Prezidentské volby jsou na spad-
 nutí.  Jasným lídrem je Vladi-
mir Putin; protikandidátů je

mnoho, ale to jen snižuje šanci, že
bude někdo zvolen v prv ním kole. Pu -
tin se snaží vystupovat jako nadstra -
nický kandidát, což je neobvyklé,
tedy přesněji představuje to změnu
od toho, jaké chování bylo ztotožňo-
 váno s bývalým prezidentem Bori-
sem Jelcinem a jeho okolím. Ten byl

bez stranické příslušnosti, ale mnoh -
dy a s využitím velkých pra vomocí,
v postavení člověka, kte rý stojí proti
všem. 

Putin se snaží komunikovat se
všemi a nikoho si nerozzlobit. Toto
kličkování už mnohým politikům
srazilo vaz, ale Putin když nemusí,
tak nemluví, a zároveň, když všich -
ni očekávají, co udělá, jeho vystoupe -
ní překvapí jasností, srozumitelno-

stí a fakty, proti kterým těžko hledat
argumentů.

Je to předvídavost a znak schopné -
 ho politika, jehož Rusko potřebuje?
Nebo je to výsledek jeho dřívějšího
působení v bezpečnostních orgánech?
A nebo existuje jistá za tím neodha-
lená „šedá eminence“ v pozadí?

Ať je to jakkoliv, Putin si k dřívěj -
šímu označení, že co chce, to spl ní
a toho dosáhne, připsal další atribut.
To je známka schopného člověka,
který je tím mužem, po kterém Rus -
ko volá a kterého potřebuje. Navíc
o něm platí, že se nebojí přiznat chy -
bu, což mnohdy bývá v Ru sku po-
važováno za znak slabošství; jeho to
naopak přibližuje k obyčejným li -
dem. Teprve po zvolení, a o tom po-
chybuje celkem málo lidí, se uká že,
jaká bude skutečnost. 

Pavel Musil, předseda ECOSOC

Z roku 2000, V. ročník

První zastavení: Ruská federace

Povodňová vlna, která v polo-
vině srpna zasáhla význam-
nou část naší republiky, velmi

citelně zasáhla i organizátora Praž-
ského modelu Spojených národů –
Asociaci pro mezinárodní otázky
(AMO). Prostory, v nichž je Model
připravován a kde AMO sídlí, se na-
cházejí v suterénních prostorách Tru -
hlářské ulice na Praze 1 v tzv. Petr-
ské čtvrti. Přestože hladina dosáhla
„pou ze“ do poloviny této ulice a pří -

mo do čísla 12 povrchová voda ne-
pronikla, byla tato oblast zasažena
vo dou spodní.

Z vybavení kanceláře AMO se
podařilo zachránit jen dva počítače
a tiskárnu a několik nejdůležitějších
dokumentů; ostatní majetek byl buď
úplně zničen nebo velmi vážně po-
ško zen. Nepoužitelným se stal vše-
chen ná bytek a kancelářské vyba-
vení včet ně telefonního a faxového
přístroje. Nej citelnější ztráty ale před 
stavují zničené či poškozené archivy
všech sedmi ročníků Pražského mo-
delu Spo jených národů a mnoha dal-
ších aktivit AMO – některé doku-
menty a publikace z archivu AMO
jsou navždy ztraceny.

Po opadnutí vody objekt prohlédl
statik a konstatoval, že budova ne-
byla narušena. V prostorách kance-

láře však zůstalo několik centimetrů
bahna. Mnozí členové a spolupra-
covníci AMO tak hned zahájili úkli-
dové práce. Předměty, které byly za-
saženy vodou a bahnem a které ještě
mělo smysl renovovat, byly pečlivě
očištěny a vydezinfikovány.

Ihned po dokončení úklidu byla
zahájena rekonstrukce, vinou růz -
ných komplikací však byla dokon-
čena až počátkem listopadu. Úplná
obnova prostorů AMO však bude
trvat ještě dlouho a bude finančně
velmi náročná.

Antonín Berdych, 
generální tajemník 
a Hana Valentová, 

šéfredaktorka Chronicle

Z roku 2002, VIII. ročník

Kancelář AMO zničena záplavami  

1/ Předsedou Rady lidových ko-
misařů v Rusku se stal v roce 1917:
a) Lev Davidovič Bronštejn
b) Josif Vissarionovič Stalin
c) Vladimír Iljič Uljanov
d) Cukerin Cukerinovič Sirupčik

2/ 29. 10. 1929 (tzv. Černý
pátek) byl dnem:
a) vypuknutí epidemie černého

moru v Černé hoře
b) zhroucení kurzu akcií na

newyorské burze
c) nástupu nacistů k moci

v Německu

3/ Který politik poprvé v kon-
textu studené války vyslovil
termín „železná opona“?
a) Harry Truman
b) J. V. Stalin
c) Winston Churchill
d) František Novák

4/ Ve kterých letech probíhala
válka ve Vietnamu?
a) 1964–1975
b) 1959–1970
c) 1968–1979

5/ Který americký prezident
předčasně ukončil svůj mandát?
a) Richard Nixon
b) Dwight Eisenhower
c) J. F. Kennedy
d) Nelson Mandela

6/ Sídlem Rady Evropy je:
a) Ženeva
b) Štrasburk
c) Chánov
d) Brusel

7/ Ve kterém roce došlo
v Jihoafrické republice k pádu
apartheidu?
a) 1989
b) 1994
c) 1999

8/ Evropská unie nese svůj název
od ratifikace:
a) Římských smluv v roce 1958
b) Jednotného evropského aktu

v roce 1987
c) Amsterodamské smlouvy

v roce 1999
d) Maastrichtské smlouvy v roce

1993

Pavla Řezníčková,
zástupce šéfredaktora

Z roku 2000, V. ročník

Uspějete v kvízu 
z roku 2000?

Ruský premiér Vladimir Putin. Stane se znovu prezidentem? 

Řešení: 1c, 2b, 3c, 4a, 5a, 6b, 7b, 8d.

„Kdo ví, jakou jeho stát dostává pomoc?“ Ptá se předsednictvo II. výboru GA.
„Izrael nám poslal rakety!“ Odpovídá delegát/ka Sýrie.

Delegátka Kuby odpovídá na otázku, co zajímavého se v její zemi během
posledních dní událo: „Na Kubu jezdí stále více Američanů, proto má náš
vůdce Castro ve tváři optimismus.“
Delegátka Irska na stejný dotaz: „V Irsku je zima. Sněží…“ 
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Rada bezpečnosti je v rámci
Mo delu OSN co do obsaze -
ní nejmenším orgánem, což

jí však neubírá na významnosti. Po -
čet patnácti delegátů umožňuje ži-
vější a podrobnější diskuzi. Orgán
má ještě jednu zvláštnost, a to stálé
členy s právem veta. Bylo by však
myl né se domnívat, že pouze tyto
státy jsou v Radě důležité. Právě pří -
 stup nestálých členů bývá často zá-
sadní pro přijímání dokumentů.

Během pěti přípravných setkání
měli delegáti Rady možnost vyzkou-

 šet si jednání o jednotlivých bodech
agendy, které jim nebyly předloženy
předsednictvem, ale na kterých se
mezi jednotlivými setkáními museli
sami dohodnout. Sobotní odpoledne
byla věnována nejenom jednáním,
ale také význačným hostům. Studen ti
se tak měli možnost dozvědět mno ho
zajímavého například od náměstka
ministra zahraničí Hynka Kmoníč -
ka, jenž přítomným přiblížil situaci
v Kašmíru. Vladimír Nálevka jim po -
té radil, jak uspět v oblasti vyjedná-
vání.

Agenda pro konferenci není ještě
jasná, ačkoliv jí bylo věnováno jed-
nání na posledním workshopu. Me -
zi návrhy, které během živé diskuze
padly, patřila situace v Afghánistá -
nu, problematika boje proti pirátství
v Adenském zálivu nebo kupříkladu
reforma Rady bezpečnosti. Finální
podobu agendy však mají plně v ru -
kou delegáti, takže si budeme muset
počkat na výsledek jejich diskuzí bě -
hem prvního jednacího dne.

Diplomatická jednání budou tvo-
řit hlavní část nadcházejících dní,
delegáti se však mohou těšit i na do-
provodné akce, například na pracov -
ní večeři s Karlem Kovandou. 

Místo, kde se střetávají sko -
ro všechny země světa.
Místo, kde jsou si všech -

ny státy rovny bez ohledu na velikost
území, populaci, armádu či výši HDP. 
I tak se dá definovat Valné shromáž -
dění Organizace spojených národů. 

Jedná se o velmi specifickou plat-
formu, ať již svým zaměřením na
rozličné otázky mezinárodní politi -
ky nebo zastoupením a systémem
hlasování. Každý člen OSN je tu za-
stupován svým delegátem, který di-

sponuje jedním hlasem. Protože prá -
vo veta nemá nikdo, státy musí tvořit
široké koalice, aby mohly prosadit
své návrhy.

I na Pražském studentském sum-
mitu zasedaly v plénu Valného shro-
máždění všechny členské země. Pro
ujasnění svých politik se zástupci stá -
tů rozdělili podle geografické pří-
slušnosti do čtyř regionálních sku -
pin – evropské, asijské (zahrnující
také postsovětský prostor), africké
a americko-pacifické. 

Pro letošní ročník byla připrave-
na agenda obsahující otázku zhrou-
cených stá tů, možnost vytvoření bez-
jaderné zó ny na Blízkém východě,
mise OSN a embarga USA vůči
Kubě. 

Na pěti přípravných setkáních jsme
stihli projednat pouze první tři zmí-
 něné body, neboť se na posledním
workshopu strhla velmi živá debata
nad agendou pro závěrečnou konfe-
renci. Díky možnosti předjednat si
společné postupy se v plenární disku -
zi většinou objevoval jeden návrh za
každou regionální skupinu. Ke sho -
dě celého orgánu bohužel docházelo
málokdy. 

Kompromisu se však podařilo na
závěr dosáhnout, a tak je agenda pro
konferenci připravena.

Model OSN
Rada bezpečnosti  – SC

ValnÈ shromáždění – GA

Agenda:
• Bezpečnostní situace 

v Afghánistánu
• Bezpečnost námořních tras
• Íránský jaderný program
• Bezpečnostní situace na 

Korejském poloostrově
• Reforma Rady bezpečnosti

Agenda:
• Zhroucené státy
• Bezjaderná zóna na Blízkém

východě
• Mise OSN
• Reforma Rady bezpečnosti

Generální partner
Modelu OSN

Hlavní partner
Modelu OSN

Partneři Modelu OSN

Informační centrum OSN v Praze
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Rada pro lidská práva je jed-
ním z nejmladších orgánů jak
v rámci Organizace spoje-

ných národů tak i na Pražském stu-
 dentském summitu. Jak již můžeme
vyčíst z názvu, sférou jejího zájmu
jsou lidská práva, na která do hlíží ne -
jen v jednotlivých členských zemích.
Je také jedním z předních orgánů
OSN v otázce prosazování a dodržo-
vání lidských práv po ce lém světě.
Zastoupené státy se však nezabývají
jen jednotlivými obecnými lidsko-

právními tématy, ale dozírají i na si-
tua ci v konkrétních státech, napří-
klad v procesu zvaném Univer zální
periodická revize.

V letošním roce jsme se vzhle-
dem k vysokému procentu nováčků
zaměřili na lidská práva jako taková,
na jejich různé aspekty a mimo jiné
i možnosti jednotlivce i OSN zasáh-
nout, pokud jsou porušována. Kro mě
toho jsme se snažili zlepšit řečnické
dovednosti delegátů, a připravili je
tak nejen na nadcházející konferen -

ční jednání. Závěrem jsme také us-
kutečnili Univerzální periodickou
revizi Libye, které, ač nesnadné, se
studenti zhostili se ctí. Jako úvod
k tomuto tématu nás navštívil zná mý
islamista, autor mnoha odborných
studií a vysokoškolský profesor Lu -
boš Kropáček. Na workshopu pouta -
vě promluvil o vývoji současného
režimu v Libyi a o jeho dalších as -
pektech, které studenty zajímaly.

Na konferenci se bude náš orgán
zabývat problematikou trestu smrti,

který je v dnešní době jedním z nej-
diskutovanějších témat, a univerza-
litou lidských práv, kterou sami de-
legáti zúžili na téma reprodukčních
práv žen. Obě tyto otázky slibují ve-
lice zajímavou diskuzi a my přeje -
me delegátům mnoho štěstí při pro-
sazování stanovisek jejich států.

Rada pro lidská práva  – HRC

Agendu skutečné Hospodář-
ské a sociální rady naplňují
problémy, s jejichž vyřeše-

ním stoupá životní úroveň obyvatel-
stva, klesá nezaměstnanost a zvy-
šuje se všeobecný respekt k lidským
právům. Dostát těmto vznešeným
cí lům je poslání delegátů zasedají-
cích v Radě, která je zásadním orgá  -
nem Organizace spojených národů,
ne boť k vykonávání svého mandátu
po  hlcuje na sedmdesát procent všech
finančních a lidských zdrojů OSN.

Přestože Hospodářská a sociální
rada na Pražském studentském sum-
mitu ani zdaleka nezaměstnává sedm -
desát procent jeho lidských zdrojů,
je s počtem téměř šedesáti delegátů
velmi výkonným orgánem. Jejich
sna žení na konferenci bude zajíma -
vé sledovat, jelikož záběr jimi pro-
jednávaných témat je velmi široký, 
a vyžaduje tedy pečlivou přípravu.
Diskutovat se bude například o vod-
ních zdrojích,  prostorové segregaci či
o ekonomických efektech pandemie.

Prosadit na konferenci co nejvíce
požadavků zastupovaného státu sku-
 tečně není o štěstí. Snad svědomité
zlepšování schopností a prohlubová -
ní vědomostí během pěti přípravných
setkání za pomoci interaktivních her,
odborných přednášek a návštěv vý-
znamných osobností z akademické
i aplikované sféry diplomacie, eko-
nomie a jiných oborů delegátům Hos-
 podářské a sociální rady dopomůže
k úspěchům v jednání.

Hospodářská a sociální rada – ECOSOC

Agenda:
• Zajištění energetické 

bezpečnosti
• Moderní technologie jako 

prostředek mezinárodního 
rozvoje

• Integrace sociálně 
znevýhodně ných 
a vyloučených skupin

• Dopady pandemií na světové 
hospodářství

Agenda:
• Problematika trestu smrti
• Reprodukční práva žen
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Díky významné roli, kterou
mezinárodní obchod hraje
v diplomacii, byla v roce

2007 Světová obchodní organizace
zařazena mezi orgány Mo delu OSN
Pražského studentského sumitu. Si-

mulace WTO se účast ní třicet osm
středoškolských studentů, kteří se tu
stávají ministry obchodu členských
zemí. K této sku pině na víc patří pět
studentů vysokých škol, kteří vystu-
pují jako zástupci mezinárodních

organizací a při jednáních plní funk -
ci jakýchsi poradců.

V průběhu pěti přípravných set -
kání vyslechli studenti poutavé před-
 nášky významných hostů, například
poradce prezidenta ČR Martina Sla-
ného, vedoucího úseku WTO při stá -
lé misi ČR v Ženevě Miroslava Kor-
čáka nebo Jana Mühlfeita, Chairmana
Europe Microsoft Corporation. Na
workshopech nechybělo ani jednání
orgánu: účastníci si dokonce vyzkou-
 šeli i řešení konfliktů na půdě WTO
při zasedání Orgánu pro řešení spo -
rů, konkrétně o obchodu s banány. 

Při jednání byli ministryně i mi-
nistři velice aktivní a v prosazování
své zahraničně-obchodní politiky si
s ničím nezadali se svými protějšky
ze světa reálné WTO. Mezi nejaktiv -
něji diskutujícími byla například

čín ská ministryně či mexický, zim-
babw ský a indický ministr. Ani jejich
kolegové, zástupci mezinárodních
organizací, samozřejmě nezůstali po-
 zadu a hojně se do jednání zapojo-
vali. Co se agendy pro konferenci
tý če, bu de obsahovat následující bo -
dy, jejichž pořadí však ještě nebylo
schvá leno.

Světová obchodní organizace – WTO

Světem hýbou politické ro-
 zepře, náboženské konflikty
a eko nomické nerovnosti. Mu-

 síme čelit současným výzvám a co
nejefektivněji řešit aktuální problé -

my. Velká část odpovědných rozhod -
nutí se ale týká naší budoucnosti,
jakkoliv blízké či vzdálené. Taková
rozhodnutí činíme právě v Komisi
pro udržitelný rozvoj. Koncepce udr-

 žitelného rozvoje se zabývá přede-
vším naší budoucností a současnou
činností v těch sférách, které ji zej-
 mé na ovlivňují. Komise pro udr -
žitelný rozvoj spadá v rámci OSN
pod Hospo dářskou a sociální radu
(ECOSOC) a zasedají v ní jak repre-
zentanti jednotlivých vlád tak i od-
borníci z mno ha oblastí. Přestože
rozhodnutí CSD nejsou závazná, její
činnost má v pra xi značný dopad.

Na Pražském studentském sum-
mitu nabízíme v rámci tohoto orgá -
nu prostor studentům, které zajíma-
jí témata jako globální oteplování
a zdroje energie. Během pěti pří-
pravných setkání jsme se delegáty
pokusili seznámit s tématy vybraný -
mi pro tento ročník. Stejně tak měli
mimořádnou příležitost poznat mno -
ho zajímavých hostů a vyslechnout
si jejich přednášky, učili se rozvíjet
dovednosti diplomatů a sžívali se
se svou vlastní rolí v celém projek -

tu, která rozhodně není jednoduchá. 
V Komisi pro udržitelný rozvoj v le-
tošním roce sice působilo mnoho
nováčků, ale ti se rozhodně nenecha -
li zahanbit a během jednotlivých pří-
 pravných setkání se úspěšně zapo-
jovali do diskuze. 

Na nadcházející konferenci nás
čeká poměrně rozsáhlá agenda, kte -
rá prověří přípravu všech delegátů.
Oni sami do ní navíc přidali bod za-
bývající se vodními zdroji, což jen do-
 kazuje, že naši delegáti porozuměli
probírané problematice a i v tom to
často opomíjeném tématu odhalili
je ho důležitost pro lidské společen-
ství.

Komise pro udržitelný rozvoj – CSD

Agenda:
• Energetické zdroje
• Zajištění vodních zdrojů
• Klimatické změny 
• Migrace 

Agenda:
• Liberalizace obchodu 

službami  – energetický 
sektor

• Exportní podpory 
v zemědělství

• NAMA – nezemědělské 
výrobky

• Zváštní zasedání o přijetí 
Ruské federace

V průběhu konference vám noviny Chronicle budou otevřeny více než jindy:
záleží jen na vás, jak budou vypadat.

Chcete se oficiálně vyjádřit k nějakému problému nebo k samotnému vyjednávání? Vznést stížnost nebo jen osvětlit
svůj názor na projednávané téma? Nebojte se přispívat a měnit tvář novin Chronicle!

Své články můžete v elektronické podobě nosit do místnosti redakce. Informace o uzávěrce vám podá předsednictvo
vašeho Modelu nebo orgánu.

Budeme se těšit!

TVOŘTE
CHRONICLE!
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Model NATO

Model EU

Model NATO is the first si-
mulation of the Alliance
for secondary school stu-

dents in Europe. Its participants are
given an unique opportunity to re-
present NATO member states and
experience negotiations in English
while discussing some of the most
striking security issues of the Euro-
Atlantic area.

PSS FRESHMAN IS BUILDING
A STRONG HISTORY

Over the four years, Model NATO
has given students an extraordinary
opportunity to peek into the structu-
res of the Alliance. The project has
welcomed renowned guest speakers
such as Štefan Füle, an EU Commis -
sioner and a former Czech Ambassa-
 dor to NATO, or Jean Fournet, a for-
mer NATO Under-Secretary Gene-
ral. Among other events, a vi sit at the
Ministry of Defense was arranged,
during which our delegates experi-
enced a live call with Czech soldiers
stationed at different NATO missions.

THE WAY OF BECOMING ONE
OF THE AMBASSADORS

This year, the students themsel-
ves have decided to carry the burden
of the Alliance’s future in the form
of the new Strategic Concept, an
issue that was presented at a lecture
by Mr. Petr Zlatohlávek, the Execu-
tive Director of the NATO Informa-
tion Centre. In the course of five
workshops, the participants have le-
arned how to negotiate even with
a crowd of radical protesters thanks
to an interactive lecture by Mr. Vác-
lav Nekvapil, the director of the As-
sociation for Communication in the
Public Sector. 

Furthermore, they have been ta -
ken into the maze of NATO-Russia
relations at a lecture by Mr. Jakub
Kulhánek of the Center for Eura-
sian, Russian and East European
Studies at Georgetown University.
On their preparatory path to beco-
ming one of the Model NATO Am-
bassadors, the delegates got acquain -
ted with the rules of procedure and

took a journey to one of the best
equipped military bases in Europe
in the field of radiation, chemical
and biological protection located in
Liberec. They got a taste of what it
is like to be a sniper and had the
chance to put on anti-chemical pro-
tective equipment. 

READY TO TAKE THE LEAP
The Ambassadors successfully

crowned their preparatory path with
a consensus agreement on the new
Model NATO Secretary General, as
well as on an ambitious Agenda for
the upcoming conference including
new stra tegy for Afghanistan, pro-
spective enlargement, NATO-Rus-
sia relations and new Strategic Con-
cept.

The following days will not only
test their negotiating skills, but also
endurance as the delegates are set
on diplomatic marathon full of de-
bates, working breakfasts, dinners
or receptions. 

Model NATO: Up for the Challenge, Sir!

Model Evropské unie vstou-
 pil do dalšího ročníku a zá -
jem o něj roste expo nenci -

ální řadou. V letošním roce se při-
hlásilo 117 studentů vysokých škol ze
všech koutů České repub li ky. Mi-
nisterských křesel v Radě Evropské
unie, kterou Model simuluje, je však
pouze dvacet sedm, dostalo se tak
skutečně jen na ty nej lepší. 

Dvě přípravná setkání znamena -
la pro účastníky důkladnou zkoušku
a zároveň kvalitní přípravu na sa-
motný vrchol projektu – závěrečnou
konferenci. Účastníci během nich di -
skutovali s významnými hosty z aka -
demické sféry, diplomacie, businessu
a po litiky. Praktický pohled na jed-
nání v Radě nastínil bývalý ministr
školství Ondřej Liška, který sám
Radě během českého předsednictví
předsedal. Diskuze o antidiskrimi-
nační směrnici přinesla ostrý střet
mezi poradcem prezidenta Mar tinem

Slaným a bývalou ministryní pro
lidská práva a menšiny Džamilou
Stehlíkovou. Nařízení o zabezpečení
dodá vek plynu zase detailně vysvět-
lil Jindřich Mühlhofer z Minister-
stva průmyslu a obchodu, který za
Českou republiku o tomto aktu vy-
jednával. Během interaktivního se mi-
náře s lek  torkou Diplomatické aka -
demie Ja nou Petrenko ministři nej-
prve jednali „za zavřenými dveřmi“
o budoucno sti evropské energetické
bezpečno sti, aby pak odprezentovali

výsled ky zasedání na simulované
tiskové konferenci.    

Studenti si také vyzkoušeli samot -
né jednání, kde hájili zájmy svých
států z pozice ministrů. I přes časo vý
tlak a počáteční rozdílnost pozic se
jim podařilo přijmout usnesení k pre-
 zidentským volbám na Ukrajině.

V rámci konference čeká minis try
velice kontroverzní agenda, která pro-
 věří jejich odborné znalosti, vyjed-
návací schopnosti a především umě  ní
dospět ke společnému kompromisu.

Na konferenci s kontroverzní agendou

Hlavní partner
Modelu NATO

Nizozemské velvyslanectví

Model NATO is co-sponsored by the
North Atlantic Treaty Organization

Hlavní partner Modelu EU

Partneři Modelu EU

Partneři Modelu NATO
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Jak šel čas: jaký byl desátý ročník ve srovnání s letošním patnáctým?
Před pěti lety jsme oslavili první jubileum. Od té doby se mnohé změnilo, to důležité však zůstává.

Sobota ráno a aula plná nadšenců

Zajímaví hosté

I možnost svobodně představit svůj názor ostatním

Jednání o důležitých globálních otázkách
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Top partneři

Dodavatelé služeb

Mediální partneři

GENERÁLNÍ PARTNER
MODELU OSN

HLAVNÍ PARTNER
MODELU OSN

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

HLAVNÍ PARTNER
MODELU NATO

HLAVNÍ PARTNER
MODELU EU

UNIVERZITNÍ
PARTNER

PARTNER ZAHÁJENÍ PARTNER JEDNÁNÍ PARTNERSKÉ MĚSTO
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