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Milé čtenář�, milí čtenáři,
právě skončil XXII. ročník Pražského studentského summitu, který se
nesl ve znamení hesla krok, proto se nabízí shrnout celý ročník jako malý
krok pro tři stov� studentů, ale velký krok pro Summit. Ani při sebebližším
zkoumání osmiměsíčního průběhu projektu však nelze naleznout krok,
který by se dal označit jako malý – ať už se jednalo o kro� účastníků k přípravným setkáním, k diskusím a doprovodným akcím, k rozsáhlé domácí
přípravě nebo konečně k závěrečné konferenci.
Už na počátku museli středoškolští a vysokoškolští studenti z celé České
republi� a Slovenska učinit významný krok ze své komfortní zóny a přihlásit se do přijímacího řízení. Následovaly kro� v průběhu pěti přípravných
setkání vstříc inspirativním hostům, kritickému myšlení, argumentačním
dovednostem, rétorice, zkušenostem s jednáním i znalostem z oblasti
mezinárodních vztahů. Na celé své cestě projektem se účastníci nesetkali
s větší výzvou, než kterou pro ně představovala závěrečná konference, kdy
si jako skuteční diplomaté kráčeli pro kompromisy a životaschopná řešení
světových problémů.
Za všechny �to kro� k vlastnímu seberozvoji jim náleží náš obdiv
nejen proto, že podobná snaha není v dnešní době samozřejmostí, ale i proto,
že tak spolu s podporovateli, patrony, významnými hos� i přípravným
týmem pomohli dovést tento ročník
k úspěšnému konci, a proto jim všem
patří velké dí�. Žádný z kroků by
se neuskutečnil bez podpory našich
partnerů a sponzorů, které si nemírně vážíme a která nám pomáhá
vzdělávat mladé lidi a podporovat
je v rozvoji.
Celou cestu tohoto ročníku
si nyní můžete připomenout prostřednictvím této závěrečné zprávy, než společně vykročíme vstříc již
XXIII. ročníku Pražského studentského summitu.
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PŘÍPRAVNÁ SETKÁNÍ

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Neodmyslitelnou součástí Pražského studentského summitu jsou
jistě přípravná setkání. Nejsou však jen tradicí, ale především
prostorem pro studen� vypilovat své so� skills i znalosti z oblasti
mezinárodních vztahů v rámci tematických bloků, jako jsou například Cíle udržitelného rozvoje nebo probíhající světové konﬂik�.
V tom jim letos pomáhal vysoký počet inspirativních hostů –
Daniel Koštoval, politický náměstek ministra obrany, Jan Sechter,
velvyslanec České republi� ve Vídni, Candida Horňáková, bývalá zástup� ně ČR ve II. výboru Valného shromáždění OSN,
Pavel Gruber, ředitel české poboč� Lékařů bez hranic, známý
novinář Jindřich Šídlo nebo bývalý účastník projektu Jan Walter,
který nyní působí na Stálé misi Spojeného království v Ženevě.
Odpoledne však již trávili v rámci simulovaných mezinárodních
organizací, kde se mohli dí� individuálnímu přístupu dále rozvíjet
v dovednostech, které využijí během jednání i v běžném životě.

Stov� studentů v rolích delegátů, desít� ctěných hostů, nespočet inspirace pramenící z projevů vzácných hostů i samotných
studentů – takové bylo slavnostní zahájení závěrečné konference
XXII. ročníku Pražského studentského summitu. S neopakovatelnou jímavostí i aktuálností promluvili k zaplněnému sálu
ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek i ministr obrany
Martin Stropnický, rektor Univerzi� Karlovy Tomáš Zima nebo
velvyslan� ně České republi� při OSN v New Yorku Marie
Chatardová. Opomenout však nelze ani podnětná slova šéfredaktora týdeníku Respekt Erika Taberyho, topmodel� a zakladatel�
nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové nebo slovenské politič�
Magdy Vášáryové. V odpoledním bloku se řečnického pultíku
ujali zástupci jednotlivých států zastoupených na Pražském studentském summitu, aby publikum seznámili se svými prioritami
k projednávané problematice sahající od bezpečnostních otázek
přes hospodářskou politiku až po témata ochrany životního
prostředí.

JEDNACÍ DNY

REGIONÁLNÍ SIMULACE

Vrchol pěti měsíců příprav nadešel. Delegáti byli vystaveni té
nejtěžší zkoušce, aby prokázali všechny své nabyté znalosti a dovednosti – nelítostnému jednání v kůži skutečných diplomatů na
půdě NATO, EU a šesti orgánů OSN. Během pouhých tří dní však
zvládli nalézt těžko dosažitelné kompromisy a sepsat řadu �ndovaných dokumentů k projednávaným bodům agendy. Ty se věnovaly širokému spektru otázek, ať už se jednalo o jaderný program
KLDR, genderovou rovnost, situaci v Sýrii, právo na interrupci,
boj s daňovými ráji, vstup Gruzie do NATO, ochranu ohrožených
druhů nebo prevenci závodů ve zbrojení ve vesmíru. V čem však
tato závěrečná konference vynikla na ostatními, byl nesmírně vysoký stupeň spolupráce mezi jednotlivými organizacemi.
Vystupování přizvaných zástupců třetích států či organizací
byla na denním pořádku, studenti navíc dokázali zkoordinovat
usnesení jednotlivých modelů, aby se tak ještě více přiblížili
skutečnému �ngování mezinárodního společenství.

Pražský studentský summit se během tohoto ročníku poprvé vydal
mimo hlavní město vstříc žákům osmých a devátých tříd základních
škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Během jednoho
dne tak mělo 150 studentů z Ostravy, Pardubic, Plzně, Českých
Budějovic a Brna možnost vžít se do rolí diplomatů a pohlédnout
do tváře konﬂiktu, který se bez pochyb zapsal do dějin – krymské
krizi. Než se však přenesli v čase do jara 2014, tak se interaktivní
formou seznámili s tím, na jakých principech mezinárodní společenství stojí, jak �nguje OSN a jakou roli v něm hraje Rada bezpečnosti.
Její simulaci se věnovala druhá část jednodenního programu, kdy
studenti poprvé zaujali pos� zástupců jednotlivých států, aby se pokusili navrhnout řešení konﬂiktu prostřednictvím rezoluce a zároveň tak využili nabytých znalostí a dovedností. Celý projekt byl
zakončen odměnou pro studen�, kteří se s touto výzvou nejlépe
vypořádali, a to v podobě exkurze do Parlamentu České republi�.
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Jiří Palounek Model OSN, Čína
Summit je simulace a vzdělávací program, ale když se na něj podíváte z dál�,
tak vám dojde, že je to hromada úžasných lidí. Jsou to právě lidi, na které se
těším pokaždé, když jdu na přípravná setkání, protože vím, že jsou to lidi,
se kterými se pobavím, ale ta� mě ohromí svými znalostmi a inspirují
tím, jak se připravují na Summit, nebo tím, co dělají mimo školu i Summit,
k tomu, abych se i já pokusil dělat zase o trochu víc. Člověk má ta� tu jistotu,
že se skoro se všemi ještě někdy potká, protože ať si každý říká, co chce, nás
Čechů je málo a nás aktivních je vůbec hrozně málo. Takže kdykoli jsem
na nějaké akci v zahraničí nebo tady v Česku a vidím někoho povědomého,
tak se můžu hned zeptat, jestli se neznáme ze Summitu. A obvykle to tak je.
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Lucie Slámová Model NATO, Francie
Dva ro� účasti na Pražském studentském summitu pro mě byly především
velkou výzvou. V mnoha ohledech mě Summit donutil vystoupit ze své
komfortní zóny a dělat věci, do kterých se mi zpočátku vůbec nechtělo, ať už
se jednalo o prezentování názoru před ostatními či projevy před velkým publikem. Právě to mi ale umožnilo překonat strach a nervozitu a získat v těchto
oblastech sebevědomí. Summit mi ale dal možnost rozvíjet i mnoho dalších
dovedností, které při běžné školní výuce zůstávají mnohdy opomíjené, jako
je například kritické myšlení či schopnost správně formulovat své argumen�
a následně je využít při vyjednávání. K ještě lepším výkonům pak podněcovala skvělá atmosféra, která na Summitu vždy panovala navzdory tomu,
že zejména dlouhé jednací dny konference byly mnohdy velmi náročné.
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Již druhým rokem jsem měla tu čest zúčastnit se Pražského studentského
summitu a opět tedy zaplout do své druhé rodiny, kterou jsem si na Summitu
vytvořila. Prošla jsem již deseti přípravnými setkáními, dvěma závěrečnými
konferencemi, dvěma modely a dvěma jednacími jazy�, a mám tedy možnost
objektivně zhodnotit Summit jako projekt se skvělými lidmi, kteří pracují
na tom, abychom se zlepšili v mnoha ohledech – zjistili jsme mnoho věcí
o státech, o kterých jsme před Summitem neměli ani potuchu, naučili jsme
se, jak být správným delegátem, užívání so� skills i třeba jak se správně
oblékat. Na workshopech i závěrečné konferenci jsem měla možnost poznat
přes 600 dalších inspirativních lidí a z části se stala má druhá rodina, a jak
doufám, tak i přátelé na celý život.
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Kristýna Šimralová Model NATO, Albánie
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Katarína Tosecká Model EU, Německo
Pražského študentského summitu som sa tento rok zúčastnila po prvýkrát,
a keď som sa naň hlásila, mala som obavy, či som neprecenila svoje časové
možnosti. Bolo náročné skĺbiť štúdium, prácu a Summit. Sobotné workshopy, príprava na záverečnú konferenciu aj konferencia samotná si žiadali
čas a energiu. Túto „nadprácu“ však ani trochu neľutujem. Summit mi dal
veľa. Zlepšenie vyjadrovacích schopností, nové informácie, noví priatelia,
to je to základné, čo Summit dá svojmu účastníkovi. Pre mňa však znamenal predovšetkým možnosť na chvíľu odísť z každodenného sveta školy
a práce, riešiť iné témy, dostať sa k slovu a sledovať ten veľký �ngujúci kolos
organizácie Summitu. Mrzí ma len to, že som sa nemohla zúčastniť každej
z akcií Summitu. Účasť na Summite bola dobrý nápad.

Generální partner Pražského studentského summitu

Hlavní partner
Modelu OSN

TOP Partneři

Partneři

Mediální partneři

Za podpory

Tiráž
PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
Žitná 27, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 813 460 , email: summit@amo.cz,
www.studentsummit.cz
Editor: Anna Umlaufová; Texty a jazyková korektura: Eva Prudilová, Anna Umlaufová,
Jáchym Vintr; Graﬁcký design: Jan Václav; Fotograﬁe: Romana Červenková, Iva
Gejdošová, Michal Janata, Daniela Klodnerová, Hana Kratochvílová, Barbora Schmiedová,
Markéta Škaldová.
Tisk: Vydavatelství KUFR, s.r.o. – Tiskárna

