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Tohle byl
XXIV. ročník

Milé čtenář�, milí čtenáři,
přípravný tým odstartoval XXIV. ročník začátkem května 2018. Až po několika měsících příprav
jsme v září spustili první část přijímacího řízení
a zájemci se mohli pustit do psaní eseje o největším selhání Organizace spojených národů. Zájemci
o modely NATO a EU dostali možnost jen o pár
týdnů později.
Teprve potom mohl přípravný tým v průběhu
pěti workshopů pomáhat více než 300 úspěšným
kandidátům k tomu, aby jimi zastupované stá�
byly v jednotlivých simulovaných orgánech slyšet.
Zároveň se z mnohých stali v průběhu ročníku lepší
rétoři, kompromisu schopní vyjednavači a často
občané, kterým dění okolo nich není lhostejné.
To by nebylo možné bez podpory našich
partnerů, kteří svou náklonností umožnili vytvořit přípravnému týmu zázemí pro to, aby mohli
studentům přibližovat ze začátku vzdálené a složité
mezinárodní problémy, vysvětlovat reálné �ngo-

vání mezinárodních institucí, ale také seznámit je
s lidmi s podobnými zájmy z celé republi�.
Spousta účastníků tvrdí, že jim Summit změnil
život, a věříme, že zlomový byl pro některé i tento
ročník. Jeho průběh si můžete připomenout na
následujících stránkách.
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účastníci pocházejí ze všech těchto
koutů republiky
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průzkum mezi účastníky

doporučili by Summit
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64 členů

měl přípravný tým 24.
ročníku Pražského studentského summitu

88 %

330 studentů

se účastnilo 24. ročníku Pražského
studentského summitu

6�507 fanoušků
má v součtu Pražský studentský
summit na sociálních sítích

Přípravná setkání
Vzdělávání účastníků bylo rozděleno do pěti
přípravných setkání. Dopoledne byla většinou věnována voleným seminářům, ve kterých vystupovali hosté z oblasti politi�, mezinárodních vztahů
nebo so� skills. Uskutečnila se také debata mladých zastupitelů, kteří přiblížili účastníkům svoji
práci. Letošní novinkou byla i příprava na simulaci
Valného shromáždění – v regionálních skupinách
se delegace snažily najít spojence pro meziorgánovou spolupráci, která byla pro jejich úspěch na
Valném shromáždění klíčová. Někteří delegáti
měli také možnost jednat v pozici válečného kabinetu USA, zúčastnit se moot courtu nebo si zkusit
plenární projev. Odpoledne věnovali účastníci přípravě na konferenci v simulovaných orgánech, kde
se soustředili na body agendy, osvojovali si jednací
řád a pracovali na svých so� skills.

Konference
Zlatým hřebem ročníku byla závěrečná konference, na kterou se delegáti celého půl roku připravovali. Slavnostnímu zahájení kralovala debata
o Evropě po Brexitu a motivační vystoupení tří
bývalých účastníků PSS a zároveň členů přípravného týmu, kteří delegátům ukázali, kam až
můžou po Summitu dojít a kde se dají zkušenosti
ze Summitu zúročit. Odpoledne bylo věnováno
delegátským projevům.
Následující tři dny delegáti urputně prosazovali zájmy svých států při jednáních jednotlivých orgánů. Po projednání bodů agendy orgány
hlasovaly, kterou z přijatých rezolucí poslat ke
schválení Valnému shromáždění, jež bylo v závěru
konference simulováno všemi účastní� modelu
OSN. O jejich jednotlivém přijetí Valným shromážděním hlasovaly všechny delegace.

Regionální simulace
Kromě samotného Summitu jsme vyjeli
z Prahy i do regionů pořádat simulace Rady
bezpečnosti pro žá� 8. a 9. tříd ZŠ. Celkem se
nám podařilo uspořádat pět simulací, a to v Plzni,
Zlíně, Hradci Králové, Liberci a Uherském Hradišti
celkem pro více než 100 žáků.
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Před 30 lety se stala ze socialistického Československa svobodná a demokratická republika,
která se rokem 1989 začala orientovat na západ.
Před 20 lety vstoupila již Česká republika do
Severoatlantické aliance a před 15 lety po referendu i do Evropské unie.
Rok 2019 pro nás ale představuje i další důležité výročí. V roce 1995 vzniká ve skupině
studentů myšlenka simulovat Radu bezpečnosti, částečně v návaznosti na naše členství v ní
v letech 1994–1995. Tato událost následně inspiruje některé z účastníků k myšlence uspořádat daleko větší a ambicioznější projekt, který
se stane prvním ročníkem Pražského modelu
Spojených národů. V roce 1997 je založena
Asociace pro mezinárodní otázky, pod kterou
se projekt nadále rozrůstal a postupně se stal
v evropském měřítku jedinečným. Pozitivně
ovlivní tisíce účastníků, otevře jim i stovkám
členů přípravného týmu dveře pro nové možnosti a letos oslaví již svůj XXV. ročník.
Věříme, že pěstováním kladného vztahu k mezinárodním organizacím, rozvojem kritického
myšlení a rozšiřováním obzorů účastníků
napomáháme rozvoji občanské společnosti
v České republice. Společně s celým přípravným týmem v tom chceme pokračovat i nadále,
protože jsme přesvědčeni o tom, že je na tom
potřeba neustále pracovat i dnes.
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