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The glorious feeling that you get through the conference days each year, how you are looking forward to
all of it: fierce debates, even more fierce coffee breaks,
when you attempt to steal the last chocolate muffin left
for yourself, informal sessions. Every one of us knows it,
but imagine moving into this world, albeit just for three
months. On grandeur, unpaid interns, darkest corners of
the world and a New Hope, from UN Headquarters in
New York reports former delegate of Iceland in Model
NATO 2008, today an intern at the Permanent mission
of Czech Republic.
LIVING IN THE BUBBLE
UN HQ is a universe for itself. According to official statistics around
seventeen thousand people work
there and thousands more come and
go everyday only to attend meetings. There are five cafeterias, a bar

and a table tennis and karaoke club.
After lunch, feel free to take a quick
nap in one of the lounges. A UN
badge is a declaration of status, an
identity, and everyone’s favourite
fashion accessory since 1945.

» pokračování na str. 2

Nebezpečná je demoralizující stagnace

Naše neklidná doba nás staví před stále palčivější
otázky o naší budoucnosti. Antiliberální režimy a síly
jsou na vzestupu a islamističtí teroristé představují pro
Evropu zatěžkávací zkoušku, v níž zatím právě netriumfuje. Prof. Ivo T. Budil, antropolog a historik z Metropolitní univerzity v Praze, se nicméně na současný vývoj
dívá s přehledem a rozvahou, které zdobí každého intelektuála. Funguje Evropská unie navzdory své chaotičnosti podobně jako kdysi Svatá říše římská? Takovou
a další zajímavé teze nám pan profesor předestřel.
V 90. letech po pádu komunismu
mnozí předpovídali, že liberalismus celosvětově zvítězí, že nebude
mít konkurenta. Ale teď naopak
vidíme značně antiliberální pohyby v Polsku, Maďarsku či
Rusku. Jde jenom o anachronismus, nebo je zřejmé, že se tyto
předpovědi spletly?
Ani Polsko, ani Maďarsko a v současné době už ani Rusko nejsou
státy, které by svým vývojem,
svými myšlenkami, svými eli-

tami nějak podstatně ovlivňovaly
světové dění. Polsko a Maďarsko
vůbec ne, a Rusko je v zásadě stagnující – demograficky, ekonomicky.
Nemyslím si, že to, co se děje v těch
zemích, by odráželo nějaký nosný
trend. Může to odrážet nějakou
lokální stagnaci nebo lokální odchylku, která se třeba přenese do
celé Evropy. Ale v tom případě se
Evropa stane stagnujícím světadílem, podobně jako Asie na začátku
19. století, Latinská Amerika v při-

bližně stejné době, Afrika v raném
novověku.
Neobáváte se tedy o budoucnost
demokracie?
Jestli se obávám nebo neobávám,
není relevantní. Je možné, že je
to, podobně jako ve starém Řecku,
přechodné politické uspořádání,
které bude nahrazeno jiným, ať už
k tomu cítíme sympatie nebo ne.
Asi by mě to mrzelo, na druhou
stranu z hlediska uplynulých staletí
a toho všeho, co se stalo, by mě to
nepřekvapilo. A na rozdíl od Fukuyamy a dalších nevidím dějinný
vývoj jednoznačně lineární, progresivistický, whigovský, směřující
k demokracii jakožto k věčnému
ideálu, který uzavře dějiny. Dějiny
jsou dost nahodilé.
Když jste zmínil nahodilost, v poslední době se neustále skloňují
nejrůznější evropské hodnoty, ať
už se definují jako židovské, křes-

ťanské nebo osvícenské. Jsou i ty
nahodilostí, nebo jsou něčím, co je
pro západní civilizaci stále trvale
určující?
Západní civilizace by bez nich nebyla. Ale je otázka, do jaké míry lze
dnes hovořit o stále křesťanském
charakteru západní civilizace. Minimálně od osvícenství procházíme
sekularizací. Většina evropských
elit se od křesťanství odklonila,
mnohdy s nimi velice polemizovala.
K rehabilitacím nebo obnovám křesťanství v rámci Evropy docházelo
většinou v důsledku posttraumatických šoků po velkých válečných
konfliktech. Jakmile traumatický
šok pominul, obnovil se opět sekulární trend. Koneckonců i to, jak
křesťanství fungovalo v Evropě od
raného středověku do raného novověku, byl velký kompromis mezi
lokálními, regionálními, často ještě
pohanskými tradicemi, a evangeliem.

» pokračování na str. 4
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Eva Prudilová

programová koordinátorka

Ctěné účastnice, vážení účastníci
Počínaje dnešním dnem pro vás
začínají 3 dny plné jednání. Pro některé z vás budou dny strávené v Kongresovém centru úplně prvními dny
jednání na Pražském studentském
summitu, pro některé z vás naopak
posledními. Tak či tak pevně věřím,
že to budou dny nezapomenutelné,
plné nových zkušeností a zážitků a že
se vám podaří zúročit to, co jste se
během roku naučili k prosazení zájmů
vašeho státu.
Zvažte dobře, jak tyto dny využijete. Neobávám se, že by pro vás účast
na Pražském studentském summitu
nebyla přínosem v jakémkoliv případě, nicméně nezapomínejte na to,
že to, co z projektu vytěžíte, záleží
primárně na vašem vkladu. Pro mě
byl nejcennějším výtěžkem z celého
projektu osobní posun. Není tajemstvím, že jsem nikdy během svých
pěti delegátských let nebyla nejlepší
delegátkou, neměla nejlepší projev
ani nebyla součástí nejlepší delegace.
Každý rok jsem si ale z projektu odnesla to, co pro mě bylo nejvhodnější
a nejvíc zúročitelné. S odstupem času
musím konstatovat, že jsem tehdy od
začátku do konce projektu urazila
dlouhou cestu.
Ač se problémy, které během konferenčních dnů budete řešit, mohou
zdát až moc vzdálené a netýkající se
vás, věřte, že to tak není. Každá informace, kterou dostanete a jste schopni
ji vstřebat a kriticky vyhodnotit, je
dalším otevřením obzorů, rozšířením přehledu a zcela jistě vás obohatí.
Každá nová zkušenost, kterou spolu
s informací nabydete, je pak zdvojnásobením výsledku.
Nebojte se vzít si ze Summitu to
nejlepší. To nejlepší pro vás a pro vaši
budoucnost. Jsem si jistá, že projekt
vám má co dát, ať už se rozhodnete jít
jakoukoliv cestou.
Užijte si konferenční dny!

And if even this is not enough, then
just look out of the window from at
least 20th floor of the building and
you see a vibrant city full of lights
and languages, a concrete jungle
and, they say, the capital of the
world.
On the other hand, what I personally do not approve of is the UN
policy of neither paying their interns, nor providing them with any
benefits such as accommodation,
just like I was generously provided
for by my Mission. Since the rents
are extreme and an average price of

anything is somewhere around $15,
it can go deeply into your pocket.
But never underestimate the creative minds of the world’s finest. We
made countless jokes about free
food, be it reception, free lunch in
one of the lounges or simply just
a cookie coffee break at one of our
fellow missions. (For the record, we
usually did those jokes at the free
food events.) Some of the interns,
however, went beyond this. When
savings are not enough and one
does not have a time for a second
job to earn money for living, one
of our fellows simply couch-surfed
through his whole internship. By
the time I left, he has been doing
this for three months, and had three
more to go plus enormous determination to make it with zero rent.
OUTSIDE THE BUBBLE
All these fancy things and free
food are indisputably great, the
main part of my internship was to
write reports and follow important
international negotiations, which
gave me a bit of an image, how diplomacy actually works in real life,
which helped me to grow both in

terms of substance as well as skills,
while helping the Mission at least
a bit. Nevertheless what I personally appreciated the most were the
efforts to drag delegates back to the
ground, again. To name a few, you
may spend hours model negotiating about the horrendous practice
of female genital mutilation, but
until you meet a 13 years old girl
like you, from Brooklyn, who spent
her summer vacation in Somalia,
was unwillingly subjected to this
experience and then went back to
tell her story on a sunny New York
afternoon, you cannot imagine.

After reading reports and listening
to briefings on child soldiers, sexual
slavery and abuse of women and
girls or human rights violations that
refugees and migrants face on the
road, I had goosebumps. Instantly,
I got the feeling that with all the
privilege, such as being able to go
to school, choose whom and when
I would eventually maybe one day
marry, and overall decide over my
body, I could have done so much
more. That my bubble, as international as it is but still encompassing almost entirely as privileged
people, made the world look like
a wonderful place. But it is not in
its entirety. And even if I have been
into international affairs and human
rights ever since I first stepped into
the Summit at the age of 15, it was

my very first so much direct and
groundbreaking exposure to the
knowledge of all the things that
I was so fortunate not to encounter.
On the other hand, I had some pretty
fantastic encounters, too. The girl,
who was subjected to FGM is now
an activist, fighting for the protection of other girls I spoke to a bunch
of teenage Israeli engineers, who
were inventing personal aircraft as
an extracurricular activity, basically
on the same basis as we are (were)
participating at Prague Student
Summit. I listened to Justin Trudeau
having a conversation on feminism,
chatted with Gisele Bündchen on
environmental activism and overall
met so many people that still had
hope that something could be done
for a better future.
I’VE BEEN A PUPPET, A PAUPER, A PIRATE, A POET…
I came as an idealist with big eyes,
keen on adventure in the big city
and hoping to catch a sparkle of the
real-life diplomacy. I am leaving
humbled and tiny, compared to the
giants, who went through so much
more than I did. I am leaving so grateful for the opportunity and for the
great time I had while working at
the Mission, with a huge smile on
my face, put there not just by the
hope, but also by our closest Iraqi/
Finnish/Chinese/Taiwanese/Czech
group. I am leaving as an even bigger UN wannabe, hungry for more
knowledge and experience. They
say that a journey of a thousand
miles begins with a single step.
Well, I guess that means that mine
begun with a three month internship
in the greatest city on Earth.
BA R B O R A O B R AČ AJ OVÁ
AUTHOR IS FORMER NATO MODEL COORDINATOR
AND EDITOR IN CHIEF OF CHRONICLE

The statements in this article represent personal
stance of the author and do not necessarily reflect
official position of any institutions or organizations.

Hint for the delegates:
Did you know that all the speeches and presentations from open meetings are available online through the UN Web TV? So you can follow
the actual debates as they flow in a lot of committees and in case you
are a bit patient, you may spot either a) someone speaking on behalf
of the State that you represent here or b) by utter accident the author
of this article sitting next to someone giving a speech.
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JAN PREISS: Se zákazem prodeje
nezdravých potravin rozhodně
souhlasím a sám jsem se jej již dříve snažil
prosadit ve školním senátu. Tenkrát návrh
jednomyslně prošel, ale z vyjednávání s dodavatelskou firmou nakonec žádné změny
nevyplynuly, protože by to pro ni bylo finančně nevýhodné - zdravé potraviny nemívají takový odbyt. Obecně sice dávám
přednost liberálnějšímu přístupu k rozhodování, ale dokud společnosti nezačnou
respektovat názory místních studentských
organizací, vidím celoplošný zákaz jako to
nejlepší řešení.

MARIE ŠMEJKALOVÁ: Možná
je to kontroverznější názor, ale já
bych nezdravé potraviny ponechala minimálně na středních školách. Přeci jen, kdo by
si po náročné hodině matematiky rád nedal
čokoládu? U nás na gymnáziu se v bufetu
prodává téměř vše, některé dny dokonce
i párky v rohlíku, a v tyto dny jsou fronty dokonce ještě větší. Když bych se měla přiklonit
k zákazu či redukci, tak spíše na základních
školách, kde se děti nechají snadněji zlákat
nezdravými potravinami, než již o něco vyspělejší středoškoláci.

LUCIE REYNOLDSOVÁ: Ano,
myslím, že středoškoláci všichni
už několikrát slyšeli o nízkém podílu masa
v párcích, vysoké energetické hodnotě v čokoládových pochutinách a vysokém obsahu
cukru například v láhvi koly. V tomto věku
by dle mého názoru měli mladí dospělí umět
rozhodovat o tom, co je pro ně zdravé a co
naopak není. Nemůže se vést jejich výchova
i na vyšších státních institucích. Proto bych
navrhovala zákaz pouze na základních školách, kde žáci a žákyně nemají takovou znalost o negativních dopadech jmenovaných
potravin..

LUCIE REYNOLDSOVÁ: Souhlasím s Honzou. Automaty s nezdravými potravinami se nachází snad
na všech školách a žáci si chodí kupovat
čokoládové tyčinky, slané křupky, ale když
se tam objeví miska se zdravým ovocem,
nikdo o ni skoro nezavadí pohledem. Nehledě na to, že celkově zdravější potraviny
bývají i dražší a většina studentů na školách se raději rozhodne pro levnější, ale
také nezdravější variantu. Na mé základní
škole jsme měli paní ředitelku, která prosazovala inovativní návrhy jako naprostý
zákaz mobilů na škole nebo také zákaz prodeje nezdravých potravin. A jelikož nebyly
k dispozici kalorické bomby, zdravé ovoce
se uchytilo.

JAN PREISS: Když jsme u párků, je
škoda, že se debata o stravování
redukuje jen na záležitosti kolem přímého
vlivu nezdravých potravin na lidský organismus, a nezmiňuje se například vliv živočišné
výroby na životní prostředí. Školní docházka
jako taková se navíc do značné míry podílí
na formování osobnosti a návyků jedince,
měla by tedy jít vzorem. Cukrem nabité
nezdravé potraviny prokazatelně vytvářejí
závislost a stávají se tak jakousi drogou.
A pokud se škola aktivně podílí na jejich
distribuci, můžeme si rovnou položit otázku,
proč ještě ve škole nemáme vlastní bar
a pěstírnu marihuany. Vyspělejší středoškoláci budou přeci dostatečně rozumní, aby se
před matematikou nezhulili, nebo ne?

MARIE ŠMEJKALOVÁ : Téměř
nebo úplně dospělí lidé by měli
mít dostatečně rozvinutou inteligenci
k tomu, aby se zvládli rozhodnout, zda-li
si k obědu koupí polotovar vydávaný za
"zdravý, teplý oběd", nebo kuřecí bagetu.

5
Delegátský duel
Hodnocení
plenárních projevů
8
Model OSN
10
Model NATO
Model EU
Model V4+

MÁŠ UŽ SVOU
FOTKU?

TIRÁŽ
CHRONICLE,noviny Pražského studentského
summitu, registrováno MK ČR E 16149,
vydává ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY – Žitná 27, 110
00 Praha 1; tel.: 224 813 460;
www.amo.cz / www.studentsummit. cz,
e-mail: info@amo.cz / summit@amo.cz;
šéfredaktorka: Anežka Majdáková, tel:
776 573 007, e-mail: chronicle@amo.cz;
zástupce šéfredaktora: Michal Zikmund;
redakce: Bára Bečvářová, Petr Hanzlík, Jakub Kopřiva, František Novotný,
Michal Říha, Michaela Šnajdarová;
fotografie: Hana Kratochvílová,
Vojtech Konečný, Monika Mléčková,
Iva Gejdošová, Daniela Klodnerová,
Michal Janata; grafika: Iva Gejdošová.
Prezentované názory nemusí vyjadřovat
stanovisko redakce (vydavatele).

4

CHRONICLE

|

WWW.STUDENTSUMMIT.CZ

Nebezpečná je demoralizující stagnace
» pokračování ze str. 1

Podobný kompromis, k jakému
došlo v Latinské Americe po příchodu conquistadorů. Často zůstávalo takové vnitřní napětí, taková
podivná nervozita. Středověká Evropa málokdy působí vyrovnaným,
harmonickým dojmem. Je vidět,
že v evropském myšlení, křesťanském myšlení, západním myšlením
byla hluboká kognitivní disonance;
zkrátka dvě tradice, které nebyly
úplně v souladu. A je překvapivé,
jak poměrně snadno se evropské
elity, následně s většinou evropského obyvatelstva, od křesťanství
odklonily.

Václava Klause, že demokracie je
možná jenom v národním státě?
Záleží na tom, jak si ten národní stát
vymezíme. Je pravda, že demokracie je snadnější v zemi, kde existují
určitý jednotný kulturní konsenzus,
jednotná historická tradice, pokud
možno i jazyková. I když třeba jak
vidíme u Švýcarska, není to nutná
podmínka. Od 18., 19. století byly
demokratické instituce vždy obklopeny určitou nacionalistickou,
patriotickou aurou. Demokracie
bezpochyby potřebuje určitou symbolickou hru, která není čistě procedurální, která je hodně emociální,
která působí mobilizujícím dojmem

zrodila jako snaha překonat tradiční
antagonismus mezi Německem
a Francií a postavit západní Evropu na pacifistické a zároveň ekonomicky silné kořeny. Cílem bylo
znemožnit Německu sehrávat roli,
kterou mělo v minulosti, a zároveň
ochránit demokracii v západní Evropě. Ale zhruba v polovině 70. let
skončil velký hospodářský zázrak,
který evropské integraci dával
velkou legitimitu. Momentálně
zažíváme bohužel ekonomický
neúspěch, neschopnost čelit technologické a jiné převaze odlišných
částí světa. Ekonomická prosperita,
konzumní společnost a podobně

Zdroj Mladá fronta

Mluvíte-li o disonanci, je možné,
že budeme zažívat návrat kulturních teoretiků, jako byl nedávno
zesnulý Umberto Eco, kteří hájí
myšlenku o návratu středověku,
respektive některých středověkých prvků do Evropy?
Záleží tam, co přesně tím středověkem míní. Je-li to Umberto Eco,
který byl spíše antiklerikálně zaměřený, tak míní kulturní rozmanitost
tehdejší Itálie, obchodní podnikavost italských měst, míní regionalismus, který byl pro středověk
typický. Ale ten už neobnovíme,
už kvůli tomu že infrastruktura,
mediální svět atd. působí přesně
opačně. Pokud jde o středověkou
teokracii, tak je po osvícenství totálně neobnovitelná. Je pravda, že
se občas říká, že Evropská unie připomíná Svatou říši římskou tím, že
navzdory určitému chaosu, improvizaci a vnitřnímu nesouladu stále
tvoří jakýsi celek. Naopak Spojené
státy americké v té až křečovité
snaze udržet imperiální jednotu
připomínají Byzantskou říši.
A jak byste reagoval na tezi, kterou opakují třeba lidé z okruhu

a usnadňuje přijímání demokratických procedur. A jednou z těch
symbolických her je hra na národ.
Tím se dostáváme zpátky k identitě. V současné době sílí akcent
na naše údajné křesťanské kořeny a hodnoty. Myslíte si, že
křesťanství může vytvářet rámec
společnosti, která už prostě většinově nevěří v boha?
Řada našich procedur je bezpochyby ovlivněna mimo jiné naší
křesťanskou tradicí a křesťanskou
senzitivitou. Je možné, že křesťanství dodalo Evropě určitý typ
empatie, kterou otevřelo cestu k humanismu, což jiné civilizace nezažily. Na druhé straně si myslím, že
dnes už je tradice sekularizace a humanismu, který se opírá se o sekulární, laické pojetí společnosti,
velmi silná. Neustálé zdůrazňování
křesťanských hodnot bude pro většinu lidí působit kontraproduktivně,
protože je to pro ně nesrozumitelné.
Není třeba pro většinu lidí stejně
nesrozumitelná i Evropská unie
nebo politické elity jako celek?
Bezpochyby jsou. Evropská unie

byly nepřiznaným příslibem, který
Evropská společenství, potom
Evropská unie, slíbily svým obyvatelům. Nedělejme si iluze, i většina českého národa souhlasila se
vstupem do EU především s touto
vidinou. Pokud se tato vize nenaplňuje, tak to samozřejmě legitimitu
EU podrývá.
Tím se dostáváme k tomu, jak
populární jsou všechny ty vize
hlasatelů konce nejen EU, ale
vůbec Evropy, konce západní civilizace…
Nemyslím si, že by Evropu čekal
brzký konec. Nebezpečnější je
spíše taková pomalá demoralizující stagnace, ubývaní kreativních
sil, smiřování se s průměrem –
hezky to popisuje Orwell na stagnaci Britského impéria. Ony byly
ve 20. století v zásadě tři výrazné
dystopie [opak utopie, pozn. autorů], které ukazují velice odlišné
scénáře, jak by společnost mohla
skončit. Nejznámější je bezpochyby Orwell, 1984. Trochu si
myslím, že Orwellova vize 1984
skončila rokem 1989. Pak je tady
dystopie Aldouse Huxleyho, Brave

New World, takzvaný Konec civilizace. Ta už si trochu pohrává s biomocí [postmoderní vizí vlády nad
holým životem člověka, pozn.]: co
se stane, když společnost dospěje
k určitým genetickým nástrojům,
které by upravovaly, a to selektivně, lidskou populaci. Zkrátka
co by se stalo, kdyby to, co kdysi
byla eugenika, skutečně získalo
velmi silné vědecké nástroje. To už
je nebezpečnější vize, ale myslím,
že taky není tím, co by nás dnes
mělo znepokojovat. A pak je třetí
dystopie, která je možná trochu neprávem opomíjená. To je nedávno
česky vyšlý román Ayn Randové
Atlasova vzpoura, která ukazuje
společnost, jež se nevyvíjí katastrofálně, ale postupně stagnuje. Rozpadá se vnitřně, morálně, tím, že
se zbavuje kreativních lidí. Musím
říct, že když jsem nedávno Atlasovu
vzporu četl, tak mi to mnohé rysy
současné společnosti připomínalo.
Pozorujete dnes nějakou paralelu
se stěhováním národů?
Samotné stěhování národů se týkalo
malých skupin, jejichž přesuny trvaly celé generace, celé desetiletí.
Občas to byly jenom válečnické
aristokracie, které se ujímaly moci
nad místním obyvatelstvem. Dnes
nejsme v situaci, jako když turecké
armády stály před branami Vídně.
Uprchlíci rozhodně nepřicházejí
jako triumfující armáda, ale proto,
že jim domovské země nedokáží
zajistit ani výživu, práci, nějakou
důstojnou společenskou pozici.
Pravda, jsme v situaci, kdy jsme
Blízký východ nedokázali dostatečně asimilovat svými hodnotami, institucemi, nedokázali jsme
jej modernizovat, on se nedokázal
modernizovat, a teď za to bohužel
platíme daň. Přežijeme to, pouze
pokud se nám podaří Blízký východ, a později i Afriku, což bude
ještě větší výzva, získat pro naše
hodnoty. Potom bych se o Evropu
nebál.
Nebude to jistý kolonizační reparát?
V jistém smyslu ano, ale natolik
věřím v modernitu, že se domnívám,
že obsahuje velký emancipační potenciál, a že to, co nazýváme autentickými tradicemi, často lidi spíše
zotročuje.
M I C H A L ZI K MU N D
TOM Á Š KO N EČ N Ý
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Delegátský duel

Jakub Kaleta
Spojené království, EU

"Jak by se Evropská unie měla
postavit k možnosti takzvaného "Brexitu"? A mělo by
Spojené království skutečně
z EU vystoupit?"

E

vropská unie by se k tomu měla postavit jednoznačně čelem. Lid
Spojeného království, nebo alespoň jeho nezanedbatelná část, cítí
nespokojenost s poměry v Evropské unii a chce se k nim vyjádřit, což bylo jasně dáno najevo ve volbách. Evropská unie toto varování
zkrátka musí vzít v potaz a vážně se jím zabývat. Dohoda s Evropskou unií,
která byla schválena 19. února 2016, je dle naší vlády dostatečně vstřícným
krokem, avšak pouze krokem prvním. Jedna věc je totiž teorie, zatímco
praxe je věcí druhou, často bohužel naprosto odlišnou. Musím však jménem
Spojeného království vyjádřit poděkování všem členským státům osmadvacítky, že se do jednání aktivně zapojily a znovu nám potvrdily, že jsou těmi
nejcennějšími partnery.
Tímto se dostávám k odpovědi na druhou otázku, která bude velmi stručná.
Konečné rozhodnutí je na lidech, ale Spojené království, ač tomu pohled
do mapy na první pohled možná nesvědčí a někteří by si dokonce přáli,
aby Velká Británie odplula kamsi do Atlantiku, je součástí Evropské unie
a stejně tak Evropská unie je součástí Spojeného království.

Lucie Kalousková
Francie, EU

F

rancouzská republika se domnívá, že je v zájmu EU, ale i Spojeného
království, aby ve společenství zůstalo. V současné době si totiž ani
jedna strana nemůže dovolit další krizi, kterou by „Brexit“ nepochybně znamenal. Z tohoto důvodu Francie přivítala pozitivní výsledek
únorových jednání, který znamená snahu premiéra Camerona o setrvání
v Unii.
Obyvatelům Spojeného království je třeba připomenout, že partnerství
v rámci Unie s sebou nese více benefitů než omezení, a že je proto i v jejich zájmu vyslovit se pro setrvání v EU. Vystoupení Velké Británie by
totiž neznamenalo pouze narušení vnitřního a finančního trhu, ale i vztahů
jednotlivých států ke království. A třebaže si Francouzská republika váží
dlouhodobě dobrých diplomatických vztahů s Londýnem, v případě odchodu Britů z Unie by i ona byla nucena minimálně zvážit některé své
postupy související například s uprchlickou krizí. Cílem Francie nicméně
není strašit politickou reprezentaci ani obyvatelstvo Spojeného království,
je však nutné upozornit na všechny možné dopady.

Hodnocení projevů
ALBÁNIE

Projevu bylo velmi málo rozumět, doporučujeme zapracovat na hlasitosti a pečlivé výslovnosti.

ANGOLA

Občasná zmatenost projevu, citát bez autora a mdlý přednes.

ARGENTINA

Váš projev by se měl více týkat témat této konference.

AUSTRÁLIE

Zabraňování lidským tragédiím není v souladu s australskou politikou.

BELGIE

Je vidět, že projev měl být původně delší, výsledek byl trochu zmatený.

BĚLORUSKO

Oceňujeme autentický projev a chválíme zvládnutí nervozity, pracujte na přednesu.

BOTSWANA

Nenechte se vyvést z míry nervozitou.

BRAZÍLIE
BURKINA FASO
CIEL
CZECH REPUBLIC V4+
ČAD
ČESKÁ REPUBLIKA
ČÍNA
DÁNSKO

Brazílie bohužel není banánovou republikou.
Příště tolik nekritizujte vlastní stát a mluvte méně o vnitrostátní situaci.
Projev začal velmi hezky, ale ke konci ztrácel kvalitu v obsahu i v přednesu.
Chválíme obsah a důvěryhodný přednes, příště si nehrajte s prstýnkem a dělejte kratší pauzy.
Projevu škodilo časté zadrhávání a to, že byl čten.
Nebouchejte do stolku.
Děkujeme za názor…
Oceňujeme kontakt s publikem.
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Nechte hodnocení projevů na týmu hodnotitelů.
Projev byl čten a dejte si pozor na důkladnou výslovnost a artikulaci.

ETIOPIE

Náboženství, kanibalismus, internet, vzdělaní uprchlíci. Měla jste minutu. Dost dobré.

FINSKO

Forma na úkor obsahu.

FRANCIE

Zapracujte na vašem projevu, ať je plynulejší.

GHANA

Velmi dobrý projev, až na tu zvláštní "tikající" gestikulaci.

GREENPEACE
GUINEA-BISSAU
CHILE
CHORVATSKO
INDONÉSIE

Velmi dobrý projev, pozor na hodiny a mikrofon.
Mluvte pomaleji a nečtěte projev.
Piráti nejsou součástí mořských ekosystémů, váš projev nejvíce rozhodila přehnaná gestikulace.
Část projevu s Nikolou Teslou byla mimo.
Měla jste příliš neformální postoj a mluvila jste příliš rychle, projev jste četla.

ÍRÁN

Váš projev měl problém s obsahem a dejte si příště pozor na rychlost a frázování.

IRSKO

Používejte více výrazových prostředků.

ITÁLIE

Oceňujeme autentický apel na solidaritatu a přednes z paměti, pozor na fakta a výraznosti rétoriky.

IZRAEL

Poměrně pěkný projev, ačkoli některé pasáže nebyly diplomatické.

JAPONSKO
JAR

Pro zlepšení vašeho projevu by bylo lepší, kdyby byl sushí.
Tak… Ne vše je tak kritické, jak se z vašeho projevu zdá.

JIŽNÍ KOREA

Váš projev byl málo autentický, hodně mu ubírala na kvalitě nervozita.

JORDÁNSKO

Velice oceňujeme hodnotný obsah a strukturu projevu, avšak dejte si pozor na přílišnou strojenost
při jinak rétoricky dobrém výkonu.

KAMERUN
KANADA
KEŇA

Dobrý obsah projevu byl potlačen rychlostí přednesu.
Váš projev byl čten a doporučuji zapracovat na frázování a intonaci.
Lépe se naučte projev, dejte si pozor na přeřeknutí.

KOLUMBIE

Zadrhávala jste se a přeříkávala.

KOSTARIKA

K pubertě evidentně patří i experimentování s projevy.

KUBA
KUVAJT

Hezky kubánský projev.
Projev byl čten a bez intonace. Dejte si pozor na faktografii.

KYPR

Projev byl hodně čten a rétoricky nevýrazný.

LITVA

Váš projev by potřeboval rétorické oživění.

LOTYŠSKO
LUCEMBURSKO
MAĎARSKO
MALAJSIE
MALTA
MAROKO
MEXIKO

Soustřeďte se na dýchání a rychlost projevu.
Zapracujte na výslovnosti a neshazujte svůj stát.
Projev měl dobrý obsah, bylo by dobré zapracovat na rétorice.
Rétoricky dobrý projev, nicméně obsahem nebyl koherentní.
Nepolykejte konce vět a pracujte s intonací.
Méně číst a více autentické marocké rétoriky.
Diplomacie není kabaret.
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MYANMAR

Používat zastaralý název státu je velká chyba, obsahově váš projev měl mnoho mezer.

NĚMECKO

Lépe naučit projev, upravit si mikrofon, neopírat se o pultík a pozor na čas.

NIGÉRIE
NIZOZEMSKO
NORSKO
NOVÝ ZÉLAND
NRG4SD

Projev neodpovídal oficiální nigerijské politice.
Pozor na výslovnost.
Velmi dobrý projev, příště si dejte větší pozor na nezamýšlenou rušivou gestikulaci.
Zaměřte se více na mezinárodní priority a úspěchy.
Hodně jste se zadrhávala, prospělo by lépe se ho naučit.

PÁKISTÁN

Méně projev předčítat.

PALESTINA

Oceňujeme dobrou myšlenku projevu a přednes z patra, nicméně bez závěru to není ono.

PERU
PORADNÍ VÝBOR HRC
PORTUGALSKO

Neberte drogy.
Je vidět, že lidskými právy opravdu žijete.
Dejte si pozor na artikulaci a rychlost projevu.

RAKOUSKO

Váš projev nebyl konzistentní s politikou vašeho státu.

RUMUNSKO

Méně monotónní projev a zapracujte na artikulaci.

RUSKÁ FEDERACE
ŘECKO
SAÚDSKÁ ARÁBIE
SENEGAL

Váš projev nereflektoval ruské postoje a zájmy a bylo vám špatně rozumět.
Oceňujeme snahu o oční kontakt, zapracujte na rychlosti a gestikulaci.
Projev byl čten, obsah místy neodpovídal oficiální politice SA.
Vašemu projevu scházela výrazná myšlenka. A dikce.

SLOVENSKO

Dejte si pozor na čas, příště mluvte pomaleji a pořádně vyslovujte.

SLOVINSKO

Oceňujeme, že jste se nenechala rozhodit.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Příliš "tancování" za pultíkem, projev byl nevýrazný a rétorika nejistá.

SRBSKO

Forma převážila nad obsahem.

SÚDÁN

Nejsou mezinárodní práva, ale právo. Projev byl příliš rychlý.

ŠPANĚLSKO

Více se zaměřit na francouzské národní zájmy, ne pouze evropské.

ŠVÉDSKO

Měl byste se vyvarovat zvláštních metafor.

TANZANIE

Kontinuálně jste se dívala do jednoho místa a váš projev byl křečovitý.

TUNISKO

Podobenství musí dávat smysl.

TURECKO

Naučte se více svůj projev a lépe pracujte s hlasem.

URUGUAY

Rétoricky povedený projev, kterému chyběla myšlenka, zbytečně mu nominoval citát.

USA

Ujasněte si, čí administrativa je v Bílém domě.

UZBEKISTÁN

Dejte si pozor na čas a slovní vycpávky.

VENEZUELA

Naučte se název svého státu a více zmiňte jeho zahraniční politiku.

VIETNAM
WBCSD

Po formální stránce výborně zvládnuto, zapracujte příště na obsahu.
Vašemu projevu chyběla jiskra, příště k němu přistupujte sebevědoměji.
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Rada bezpečnosti – UNSC
své vlastní různorodosti tak statečně, jako Rada bezpečnosti. Když
nenajdete společnou cestu k hájení
světového míru vy, pak nikdo.

K

onečně přišel ten den! Den
svérázné argumentace,
asertivního vystupování,
kompromisního vyjednávaní a především den akce a činu, jejichž
vykonavateli budou ti nejpovola-

nější – vy, delegáti UNSC! I když
od zahájení uplynul pouze den,
jsme si jisti, že pro vás to byla noc
dlouhá - dnes totiž budete spoluvytvářet konferenční agendu a jak je
známo, žádný organ nečelí výzvě

CO BYLO VČERA,
NEBÝVÁ DNES
Jako delegáti Rady bezpečnosti jste
si plně vědomi významu svého postavení a s tím související skutečností, že mezinárodní společenství
k vám vzhlíží - včerejší zahájení
konference tak nebylo ničím menším než prohlídkou kvalitních,
apelujících a místy i ostrovtipem
sršících projevů. Nemálo UNSC
delegátů využilo tuto příležitost
zazářit, čemuž vaše předsednictvo
hrdě přihlíželo. Měli jste tak prostor
pro strategické odhalení některých

svých zájmu a to má cenu zlata.
V tuto chvíli ale patří projevy do
minulosti. Přišel čas soustředit se
na to nejdůležitější, a sice stanovení agendy, kterému bude nepochybně předcházet ostrá debata.
V kuloárech zatím znějí více i méně
známá témata. Fungovaní UNSC je
nepochybně tím nejzákladnějším
předpokladem pro řešení výzev
mezinárodní bezpečnosti, a tak se
zřejmě nevyhneme nastolení palčivé otázky orgánové reformy. Nebo
spíš vleklého konfliktu v Sýrii? Jemenu? Války v Libyi? Nebo jsou
to jen kuloární informace a realita
bude úplně jiná?!
L E N K A TOM EČ KOVÁ

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost – DISEC
DO GALA
Po přípravné fázi jsme se sešli na
slavnostním zahájení konference,
které se neobejde bez precizně propracovaných delegátských projevů.
Během odpoledního programu jsme
vyslechli například projev delegátky Japonska, která chytře spojila
japonské reálie s politickým naladěním jí zastupované země. Také jsme
měli možnost slyšet například projevy zástupců Jihoafrické republiky
či Vietnamu, ve kterých zazněly
důrazné apely na mezinárodní společenství.
ZAČÍNÁME
Dnes před námi stojí nelehký úkol
– začíná totiž jednání nad prvním
bodem agendy, kterým je prolife-

se nebezpečných materiálů? Je
právě na delegátech, aby přišli s neotřelým návrhem, který vydá jasný
signál nestátním aktérům, že jejich
jednání není a nebude tolerováno.

race zbraní hromadného ničení do
rukou nestátních aktérů. Jedná se
o téma, které je komplexní svým
obsahem i různorodostí pohledů
mezinárodního společenství. Podaří

se delegátům dojít ke konsensu?
Přijdou s efektivním řešením a eliminací rizik, která vyplývají z působení teroristických skupin po světě
a jejich potenciální snahy zmocnit

DLOUHÁ CESTA
Dnešní den je prvním krokem na
cestě k zakončení intenzivních jednacích dní. Delegáti budou muset
prokázat schopnost kritického myšlení, procvičí si své rétorické i argumentační dovednosti a především
se budou muset pokusit o přesvědčení svých oponentů, kteří zastávají
odlišné názory. My však pevně
věříme, že jednání budou plodná
a přínosná!
DA N I E L A C H VÁTA LOVÁ

Hospodářský a finanční výbor – ECOFIN

J

e to právě první jednací den,
kterým konference opravdu
začíná. Zatímco na včerejším slavnostním zahájení jste měli
možnost inspirovat se vystoupeními

významných osobností politického,
diplomatického a akademická
světa, ale také letmo zakusit pompézní atmosféru zasedání Valného
shromáždění OSN při projevech

delegátů ze všech na Summitu zastoupených zemí. Mezi nimi je
třeba vyzdvihnout a ocenit několik
vašich kolegů z Hospodářského
a finančního výboru, které příprava
a přednesení plenárního projevu
stála jistě mnoho práce a odvahy.
U řečnického pultíku náš výbor reprezentovali zástupkyně a zástupci
Běloruska, Kamerunu, Tanzánie,
Kostariky, Mexika a Ghany. Ode
dneška během dalších tří dnů budete
ale hlavními hvězdami programu
Summitu vy a jen vy.
Na půdě ECOFIN vás čekají náročná jednání o složitých, ale zajímavých bodech letošní agendy.
Budete se snažit zefektivnit mezinárodní spolupráci v oblasti boje proti
praní špinavých peněz a daňovým

únikům. Budete debatovat o vlivu
finanční inkluze obyvatel na hospodářský růst a o tom, jak pomoci
ustavit stabilní finanční instituce
v rozvojových zemích a rozšířit tam
rovněž finanční gramotnost. Pravděpodobně konfliktní bude diskuze
o problematice globálních hodnotových řetězců, díky nimž můžeme
například věrněji měřit příspěvek
jednotlivých zemí do mezinárodního obchodu, tento způsob měření má totiž své oddané zastánce
a přesvědčené odpůrce. Čekají vás
příslovečné „krev, pot a slzy“, ale
nakonec jistě vaše jednání přinesou
skvělé výsledky.
J A KU B KO P Ř I VA

WWW.STUDENTSUMMIT.CZ

|

Rada pro lidská práva – HRC

S

lavnostní zahájení je za námi.
To byla ale sláva, to byl lesk
a třpyt. Slyšeli jsme moho
zajímavých projevů a viděli několik hostů a diplomatů, kteří pro
spoustu z vás mohou být inspirací
pro budoucí život a povolání. O naprosto perfektním obědu se snad ani
nebudu zmiňovat. Dost již však řečí
o této slávě, ač dalo by se napsat
mnohem víc. Nyní musíme hledět
vstříc zářným zítřkům a zítřku konkrétně.
Hned první den se zaměříme na
lidskoprávní problematiku Brunejského sultanátu, který je abodou míru a prosperity. Bude jen
na vás, abyste odhalili, jestli se za
pozlátkem, kterým sultanát opravdu
oplývá, neskrývá něco trochu ji-

A

ného. Pořádně se připravte, protože
tajemná delegace Bruneje je již
připravena na veškeré vaše zákeřné
otázky a my jsme jen zvědaví, jak se
vám zítřejší UPR podaří. Poté najedeme na první bod agendy, otázku
lidskoprávního postavení uprchlíků,
který jistě nebude jednoduchý.
MÁTE ODVAHU!
Na závěr vlastně ještě pár slov o vašich projevech. Předně bych chtěl
vyjádřit obrovský obdiv těm z vás,
kteří v sobě sebrali veškerou odvahu, aby předstoupili před plný sál
a ve světle reflektorů prezentovali
vaše státy. Jihokorejská republika
měla moc hezký projev zaměřený
především na migrační krizi, snad
jen zbytečně moc uspěchaný. Zá-

stupce Argentiny oblažil svým
klidným hlasem celý sál a připomněl, proč Falklandy jsou Malvíny.
Poradní výbor HRC stručně připomněl zásadní otázky, které budeme
řešit. Nejen ti ale i mnozí další jako

Maroko, Saudská Arábie, Botswana
a Etiopie měli velmi dobré projevy
a zaslouží obrovskou pochvalu.
TOM Á Š O PAT

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu – UNESCO

č se slavnostní zahájení
konference konalo aprílového 1. dubna, o žádný
vtip ze strany přípravného týmu
se nejednalo. V deset hodin už byl
celý sál zaplněn delegáty, kteří byli
zjevně plní očekávání toho, co je
dnes čeká. V dopolední části programu vystoupilo několik významných hostů, mimo jiné například
kanadský velvyslanec Otto Jelinek,
filozof Jan Sokol či předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR Karel Schwarzenberg.
Podělili se s delegáty o některé své
životní zkušenosti, poskytli rady
nejen do profesního života a jistě
i motivovali ke snaze o co nejlepší
jednání v následujících dnech.

P
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dojdeme nejdále. Věříme, že v následujících dnech se podle tohoto
hesla bude celé UNESCO řídit.

UNESCO ŘEČNÍ
Oběd jakožto tradičně oblíbenou
část konference si dozajista všichni
užili, poté už ale přišla řada na samotné delegáty. Za každý stát vystoupil jeden řečník, který nastínil
priority svého státu. UNESCO reprezentovala například delegátka

Palestiny, která ve svém projevu
vyzdvihla potřebu ochrany památek a vzdělání. Dále jsme si mohli
vyslechnout apel delegátky Uruguaye o tom, jak důležitá je svoboda
projevu. Delegátka Senegalu zdůraznila důležitost této konference
a zaznělo motto, že s tvrdou prací

VZHŮRU NA PAMÁTKY
Doufáme, že si delegáti UNESCO
po náročném prvním dni pořádně
odpočinuli a budou hned ráno plní
energie při zahájení samotného
jednání. Osm památek se zde utká
o zápis na Seznam světového dědictví. Hned ze začátku proto bude
třeba dobře poslouchat, srozumitelně argumentovat a celý program
prvního jednacího dne si hlavně
dobře užít.
A N N A G A N T N E ROVÁ

Environmentální shromáždění OSN – UNEA

rvní jednací den je tady! Na
přípravných setkáních jste se
v UNEA zabydleli, nyní máte
jedinečnou možnost toho využít. Jelikož jste měli tu možnost se seznámit a zhruba tušíte, co od druhého
očekávat, věřím, že bude o všech tématech velmi ostrá diskuse. Jednání
zahájíme prvním bodem agendy,
kterým je nakládání s odpady. Teď
už jednáte naostro, ale nemějte
strach, hlasovací štítek tolik neváží,
abyste ho neuzvedli a nezapsali se
na pořadník řečníků. Využijte každou chvíli. Máte možnost po celou
dobu jednání předkládat návrhy
dokumentů, pozměňovací návrhy
k nim, vyjadřovat se ke všemu,
ale také rozjet pořádnou zákulisní
hru s ostatními delegáty. Budete

matadoři, kteří budou táhnout jednání viditelně, nebo hodláte tahat
s uspokojujícím pocitem za nitky
osudu životního prostředí? To vše
je na vás.
V průběhu jednání však nezapomínejte, že zastupujete politiku svého
státu. Mluvte k tématu a dodržujte
jednací řád. Jen tak lze zajistit, že
ke všem bude přistupováno rovnocenně, a že dojde k úspěšnému
jednání.
JDĚTE DO TOHO!
Jak jste si vedli včera na projevech?
Můžu pochválit delegáta Burkiny
Faso, který dokázal pobavit celé
plénum a sklidil nemalý potlesk.
Velmi apelující byl projev zástupce
Greenpeace, který donutil všechny

k zamyšlení se, co vlastně bude
po jednání a jestli se změní svět.
I ostatním z UNEA, kteří se zapojili
do šňůry pátečních projevů, děkuji.

Vaše snaha se vám vrátí v tom nejlepším.
VOJ T ĚC H V R A B EC
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Model NATO

T

he time has come. After six
months of hard work when
the Ambassadors studied

P

their state’s positions, wrote position papers, listened to numerous
interesting lectures and negotiated

and defended their points of view.
The time has come for the Ambassadors to settle around the room
in the Congress Centre and look at
the agenda that they had adopted at
the last preparatory meeting. What
is ahead of them?
The Ambassadors have agreed on
starting with the Readiness Action
Plan, while their plan is to discuss
it on various levels.
Next on the order of agenda are the
Threats from the East. The Ambassadors would like to negotiate
NATO’s position in its relations
with Russia. Are there going to be
any significant changes? We cannot
wait to find out.
The last point was called by the
Ambassadors as the Threats from

J U D I TA ZE L B OVÁ

Model EU

ražský studentský summit
míří do finále a s ním i Model
Evropské unie. Osmadvacítka
ministryň a ministrů se proto sešla
na slavnostním zahájení v pražském
hotelu Ambassador, aby představila
své priority celému světovému společenství. Dnes už je však třeba se
dát do práce!
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Po slavnostních projevech organizátorů a vzácných hostů se ke
slovu dostali i samotní delegáti. Zástupci členských států se toho ujali
doslova s bruselskou precizností.
Z jejich úst tak zaznělo potěšení
nad celosvětovým setkáním, znepokojení nad uprchlickou krizí či
hrozbou z východu, ale také výzva

the South. The Islamic State will be
thoroughly discussed as it is a current security threat that cannot be
ignored by the Alliance.
Yesterday, we got a chance to listen to several speeches from our
Ambassadors. We would especially
like to thank the Honourable Ambassador of Norway who warmed
our hearts with her speech in the
morning and to the Ambassadors of
Latvia and United Kingdom.
Our hopes got up with all the
Model NATO speeches and we as
the team are looking forward to the
Ambassadors continuing with such
quality during the negotiations. We
start right now.

k posílení spolupráce a vybudování
„jednotnej, silnej a progresívnej
Európskej únie!“

ENERGETIKA, MATEŘSKÁ,
AZYL
V nadcházejících dnech konference
se však zástupci členských zemí
budou zabývat třemi konkrétními

otázkami, které nás trápí u nás doma
v Evropské unii. Jednání zahájí problematika energetické unie. Jako
klíčové body se jeví diverzifikace
dodavatelů, podpora obnovitelných
zdrojů a ochrana životního prostředí. V dalších jednacích dnech
se pak pozornost ministryň a ministrů přesune k ochraně těhotných
žen a žen s malými dětmi při práci
a posledním tématem (v pořadí, nikoliv však míře aktuálnosti) bude
společný seznam zemí bezpečného
původu. O průběhu jednání, jednotlivých národních postojích, třecích
plochách a výsledných kompromisech budeme samozřejmě čtenáře
Chroniclu pečlivě informovat!
VÁC L AV V LČ E K

Model V4+

F

or the students from six countries, it has already been the
third day full of experience
and fun, packed and served with
a „Model V4+“ label. Starting on

Tuesday, the participants had an
opportunity to see Prague from a
perspective of a former gambler and
a homeless person as a guide, taste
true Polish candy Ptasie mleczko or

vegan gummy bears from Berlin.
Everybody in the group turned out
to already be a great speaker and
they were able to practice during
the workshops their communication skills, negotiation and argumentation activities. Also, the group
became data ninjas when it comes
to the internet research.
Agenda for the days to come was
covered by leading Central European experts. Weronika Priesmeyer-Tkocz (Germany), Milan Šuplata
(Slovakia), Tamás Csiki (Hungary)
and Sebastian Schäffer (Austria)
gave the delegates the best possible
insight into the topics.
At the Opening Ceremony on Friday, Míša Dvořáková - a Czech
delegate - delivered her speech

in front of all the participants and
guests leaving them with clear ideas
to think about – bigger solidarity
and unity in Europe and importance
of the successful defence cooperation in the future. Afterwards, the
participants took a historical tour
back to the roots of the Visegrad
Group and were leading intense negotiations as representatives of four
participating delegations at the very
first Visegrad Council in 1335 –
Kingdoms of Hungary, Poland and
Bohemia and Teutonic Order. It will
be interesting to see how will they
deal with more current issues of the
Central Europe region.
A DA M H Y K L
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