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I konference XXV. ročníku Pražského studentského 
summitu se stala obětí koronaviru. Neuskutečnila se za 
čtvrt století své existence poprvé. Chápeme, že jistý pocit 
neukončenosti může vést až k pochybám o smyslu celého 
ročníku. Tak černě bychom to ale neviděli!

Naštěstí jsme vám stihli věnovat pět celodenních 
přípravných setkání. Kromě různorodého programu v or-
gánech jste dostali možnost poslechnout si desítky špiček 
ve svém oboru, u kterých jsme vždy kladli důraz na co 
největší možnost diskuze. Bylo to pro nás důležité nejen na 
seminářích, ale i u ranních speakerů, byť tam to pro velký 
počet účastníků a kratší čas bývá o něco složitější. Ostatně 
k diskuzi jsme vybízeli po celý rok na všech frontách: od 
delegační spolupráce třeba i po zpětnou vazbu. A to i proto, 
že Summit je svou povahou – tedy simulací mezinárodních 
organizací – na diskuzi postavený.

Schopnost vést dialog je základní dovednost, kterou si 
z projektu můžete odnést a uplatnit v každodenním životě. 
Občas Summit považujeme za odrazový můstek do světa, 
v němž se problémy nesimulují, ale doopravdy řeší. V ta-
kové situaci se vám schopnost s rozvahou přemýšlet nad 
názory ostatních nebo formulovat a prosazovat své vlastní 
bude určitě hodit.

I toto se skrývá za leitmotivem letošního důrazu na 
komunitu, hashtagem #SpoluJsmeSummit. Vliv Pražského 
studentského summitu na tvorbu občanské společnosti tkví 
právě v důrazu na demokratické návyky, jejíž páteří diskuze 
rozhodně je. Často se stává, že absolventi Summitu se 
nebojí chopit své odpovědnosti za lepší svět. A my věříme, 
že Summit měl tento „nakopávací efekt“, díky celoročnímu 
pěstování schopnosti diskuze, i bez konference.

Věříme, že vám tato publikace bude sloužit jako připo-
mínka nejenom tohoto ročníku, ale také všeho, co jste se 
naučili. Všech, koho jste potkali. A všeho, co jsme všichni 
společně zažili.
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I. workshop – Známe se?

První kroky na půdě Vysoké školy ekonomické 
byly pro každého z vás jiné. Někdo cestu na Summit 
z minulých let dobře zná, jiný se musel osmělit a do 
svého orgánu vstupoval třeba i s rozporuplnými po-
city. V orgánech už ale čekali členové předsednictva, 
odhodlaní vytvořit z vás skvělý kolektiv pomocí – 
mnohdy i bizarních – seznamovacích aktivit.

„Představení OSN je nutné zlo, kterým si musí projít 
na prvním přípravném setkání každý orgán. Všichni de-
legáti modelu OSN si dodnes pamatují na desítky minut 
nudy, během kterých se jim nějaký člen předsednictva po-
koušel co nejrychleji vysvětlit, co dělají všemožné orgány 
a instituce v OSN. Vše se ale změnilo, když se letos této 
přednášky ujal náš Šimon Dlouhý. V pouhých 15 minu-
tách nám Šimon vysvětlil roli OSN a ECOFIN pomocí té 
nejideálnější metafory – svých oblíbených anime seriálů. 
Na takové představení OSN asi nikdo z našich delegátů 
nikdy nezapomene.“

— Jiří Palounek, předseda ECOFIN

II. workshop – Ve stínu demonstrace

Druhé setkání bylo plné různorodých podnětů a mož-
ností. Ostatně tomu ani nemohlo být jinak – odehrávalo 
se ve stejný den jako jedna z největších demonstrací proti 
vládě od sametové revoluce. Alespoň kousek této atmo-
sféry vám ráno předal náš host – Benjamin Roll z Milionu 
chvilek pro demokracii.

Dopoledne jste se kromě přednášek dalších hostů mohli 
zúčastnit třeba moot courtu, plenárních projevů nebo mi-
nisimulace britského válečného kabinetu. Odpoledne už 
měl každý orgán ve své režii – některé vsadily na procvi-
čování měkkých dovedností, jiné na představování bodů 
agendy či jednacího řádu.

„Největší radostí pro mě bylo, když se na druhém workshopu 
při společné aktivitě na improvizaci a mluvení zapojili úplně 
všichni a všem se to fakt povedlo. Samozřejmě někteř již měli ně-
jaké zkušenosti nebo se toho tolik nebáli, ale nikdo nevycouval.“
 
— Eva Poláková, předsedkyně SOCHUM
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IV. workshop – Máte stanovisko? 
A mohla bych ho vidět?
Z atmosféry bylo lehké vyčíst, že přípravy na konfe-
renci doopravdy vrcholí. Představování bodů agendy 
se pomalu blížilo do finále a spolu s ním také psaní 
stanovisek. Napsat dobré stanovisko nemusí být žádná 
věda, ale trochu píle a motivace ze strany předsednic-
tva je potřeba. A tak se někde odevzdávalo o sto šest, 
jinde si delegáti dávali na čas.

„V modelu EU bylo celou dobu rušno. Na závěr nás sblížilo 
výjezdní zasedání a výlet do Bruselu, nicméně všechno to 
začalo na přípravných setkáních. Na čtvrtém workshopu 
jsme zkusili simulovat Evropský parlament. Výsledek by 
někteří nejspíš označili za frašku, uznávám, ale té srandy 
kolem bylo víc než dost. Na sabotování hymny frakcí Iden-
tita a demokracie, snahu o zavedení jednotek dvou oříšků 
a neustálou debatu o domácích kazetách asi nikdo z nás už 
nezapomene.“

— Karolína Oškerová, generální tajemnice Rady EU

V. workshop – Naposledy

Jak se loučit, když nevíte, že se loučíte naposledy? Pátý 
workshop představuje poslední roh před cílovou pás-
kou. Dodělat všechny nutnosti, naposledy zopakovat, 
jak se co nejlépe připravit na konferenci, posbírat zbý-
vající stanoviska. Připomenout zákoutí jednacího řádu 
a pořádně procvičit jednání.

„V anketě „Čemu se budeme na posledním workshopu vě-
novat“ na plné čáře zvítězil Lukášův návod „Tipy a triky na 
život“, který při svém rozuzlení sklidil ovace nejen v kruhu 
našeho malého orgánu, ale také za přítomnosti několika 
členů zvědavého Sekretariátu. Po úvodním filozofickém 
okénku s palčivou otázkou „Co je vlastně život?“ následo-
vaném dějovým zvratem v podobě odpovědi „Summit.“ se 
do centra dění dostaly tipy a triky na jednání na konferenci 
plné memů a vtípků, ale i hlubokomyslných a vážných mo-
mentů, při nichž jsem byla neobyčejně pyšná nejen na naše 
sehrané předsednictvo, ale i na naše pozitivně deviantní 
delegátstvo.“

— Markéta Gregorová, předsedkyně UNSC

III. workshop – Ministerské Vánoce

Pokud se přípravné setkání odehrává pouhých 
deset dní před Vánocemi, nelze se vyhnout vánoční 
atmosféře! Jako každý rok přicházeli účastníci ve 
vánočních svetrech, s vánoční kravatou či cukrovím 
pro potěšení svých kamarádů a předsedů. Tentokrát 
ale bylo na VŠE přece jen víc rušno. Workshopu se 
zúčastnil také ministr zahraničních věcí Tomáš Pe-
tříček a záběry z našeho setkání se dokonce dostaly 
i do televize.

„V rámci jedné aktivity měli delegáti vymyslet, jak 
by jejich škola mohla ulevit životnímu prostředí. Každý 
nápad byl skvělý. Ovšem jen jeden skloubil nízké náklady, 
diskutabilní efektivnost a boj se špatnou životosprávou 
žáků. Byl to projekt Šlapej jak o život. V rámci něj by byla 
škola napájena z kol, na kterých by byla připojena dy-
nama. Na těchto kolech by se střídali studenti v rámci 
hodin tělocviku. Tím by se zajistila dodávka proudu po 
škole a zároveň by studenti měli pohyb. Zkrátka byl to 
ten slavný den, kdy k nim byl zaveden elektrický proud.“

— Pavla Hrabcová, předsedkyně UNEA
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Kdo se letos vydal navštívit švédské velvyslanectví, opět neprohloupil. Tentokrát 
dostali delegáti možnost si v příjemném prostředí ambasády vychutnat tradiční švéd-
skou fiku, což je přátelské setkání nad šálkem kávy a dobrým moučníkem. Kromě 
toho se ale také dozvěděli nejen z úst zástupce velvyslankyně mnoho nového o Švéd-
sku, jeho bezpečnostní politice, pozici v rámci Evropské unie nebo o jeho spolupráci 
se Skandinávií a Pobaltím a vztazích s Českou republikou.

Brunch v sídle velvyslance Spojených států
Ráno jsem vstal, oblékl se a šel se nasnídat. Na ambasádu Spojených států. Tuhle 
historku mohli vyprávět delegáti, kteří se letos zúčastnili brunche na americkém 
velvyslanectví. Kromě snídaně se účastníkům dostalo také šance hovořit se třemi zá-
stupci americké diplomacie o zahraničněpolitických tématech, bezpečnostní politice, 
roli diplomacie ve světě i o jejich osobních zkušenostech v diplomatických službách.

Recepce francouzského a německého velvyslance
Již tradičně se v rámci doprovodného programu konala také francouzsko-německá 
recepce na Velvyslanectví Francouzské republiky. Kdo se přihlásil, měl jedinečnou 
příležitost diskutovat v barokních prostorách Buquoyského paláce o aktuálních 
tématech zahraniční politiky přímo s velvyslanci Německa a Francie. Není lepšího 
způsobu, jak se dozvědět víc o práci velvyslance, než přímo od něj a nad sklenkou 
šampaňského.

Návštěva České televize
Budovou České televize provedl skupinu dvaceti summiťáků člen zahraniční redakce 
Michal Bělka. Delegáti měli nevšední příležitost prohlédnout si dílny a ateliéry, 
v nichž právě probíhalo natáčení nové štědrovečerní pohádky, nebo navštívit místa, 
kde vzniká každodenní zpravodajství – od newsroomu přes režii až po studia.

Prohlídka letiště v Kbelích
Pro delegáty, kteří se alespoň trochu zajímají o letectví, jsme připravili návštěvu 
letiště Praha-Kbely. Na začátku návštěvníky přivítal velitel základny, který je sezná-
mil s historií tohoto místa, a poté jim ukázal většinu letiště včetně meteorologického 
zázemí, řídící věže i plánovacích prostor, do kterých se běžný člověk jen tak nepodívá. 
Nakonec dostali delegáti možnost prohlédnout si zdejší leteckou techniku a na vlastní 
kůži si vyzkoušet, jaké je to sedět v kokpitu letadel Cl 601 Challenger, A319 CJ nebo 
dopravní CASA 295M.

Každý summiťák dobře ví, že Su-
mmit není jen o jednání v orgánech. 
Každý ročník nabízí mnoho příleži-
tostí zažít něco netradičního a podí-
vat se na nová místa. Ani ten XXV. 
nebyl výjimkou.
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Minisimulace – Britský válečný kabinet
Na první minisimulaci XXV. ročníku se rozhodovalo o intervenci do 
Iráku z března 2003. Účastníci zasedli v patnáctičlenném zvláštním 
výboru britského kabinetu v rolích významných politických aktérů, 
vojenských, bezpečnostních a právních expertů a rozhodovali o tom, 
jak se Spojené království k situaci postaví.

Minisimulace – Hra o trůny
„Valar morghulis!“ – s těmito slovy se v neděli po třetím workshopu 
v rámci minisimulace rozpoutala hra o trůny. Delegáti usedli k mapě 
Západozemí a jako zástupci rodů z oblíbeného seriálu rozhodovali 
o osudu Železného trůnu.

Minisimulace – Olympijský výbor
Minisimulace na čtvrtém workshopu se nesla ve sportovním duchu. 
Delegáti totiž jednali v rámci Mezinárodního olympijského výboru 
o místě konání Letních olympijských her v roce 2028. Mimo to rozho-
dovali také o osudu ruských sportovců obviněných z dopingu.

Minisimulace – Berlínská konference
Po posledním workshopu se někteří delegáti v rámci historické 
minisimulace Berlínské konference přesunuli na konec 19. století 
a s pomocí pravítek rozhodovali nad mapou Afriky o její budoucnosti. 
Kromě nároků jednotlivých mocností jednání ovlivnily také otázky 
obchodu s Afrikou, budoucnosti otroctví nebo problematika Konga 
a tamní (kruto)vlády belgického krále Leopolda II.

Moot court 
Na Summitu je možné zažít simulace všeho 
druhu. Hned na dvou workshopech letoš-
ního ročníku se spolu setkaly tříčlenné 
týmy delegátů před Mezinárodním soudním 
dvorem v rámci simulovaného soudního jed-
nání o případu spadajícím pod mezinárodní 
právo veřejné. Na druhém workshopu proti 
sobě stáli žalobci a odpůrci v otázce legality 
sestřelení bezpilotního letounu, na čtvrtém 
workshopu se potom jednalo o právu na 
sebeurčení národů.



12 | XXV. Pražský studentský summit

ho
st

é
1. přípravné setkání

2. přípravné setkání

Bohumil Doboš (IPS FSV UK)
Space Security

Benjamin Roll (Milion chvilek)
Keynote speaker

Milan Lipovský (PF UK)
Úvod do mezinárodního práva

Milan Lipovský (PF UK)
Moot Court

Michael Romancov (MUP)
Rusko v moderní době

Hana Bednář (RocketSpace)
Z UK do Silicon Valley, 

RocketSpace kariéra

Filip Hanka (ZEK)
Jak se dostat na stáže v evropských 

institucích očima přeživšího stážisty

Vít Jedlička (Reformy.cz)
Liberland

Ondřej Timčo (H21)
Volební metody a systém hlasování

Konstantin Sulimenko 
(Seznam zprávy)
Manipulace médií

Jakub Drmola (MUNI)
Kybernetická válka a bezpečnost

Libor Kutěj 
(Univerzita obrany v Brně)

Zpravodajský systém ČR jako nástroj 
její zahraniční a bezpečnostní politiky

Jana Hybášková (MZV)
Diplomacie EU v Africe

Ivan Fencl 
Moot court



Conference Book | 13

3. přípravné setkání

4. přípravné setkání

5. přípravné setkání

J. E. Tomáš Petříček (MZV)
Keynote speaker

Kim Cowan (Velvyslanectví Kanady)
Foreign policy and the position of 

Canada

Adéla Jiřičková, Tomáš Opat 
Stáže a práce v NATO

Jan Paďourek (CEVRO institut)
České zpravodajské služby

František Novotný
Akce OSN, NATO a EU v bývalé Jugoslávii

Onřej Dočkal (BCG)
Bangladéš a rozvojová pomoc

Milan Lipovský (PF UK)
Moot court

Alžběta Filipková, 
Barbora Kvasničková 
mladé delegátky do OSN

Pavla Gomba 
(ředitelka UNICEF ČR)

Jana Sehnálková (FSV UK)
Čína a Tchaj-wan

Pavel Caban (PF UK)
Moot court

Ondráš Přibyla (MUNI)
Klimatická změna tak trochu jinak

Šárka Kolmašová (MUP)
ISIS and Counter-terrorism

Tereza Jermanová (AMO)
Egypt a Tunisko



14 | XXV. Pražský studentský summit

bo
dy

 a
ge

nd
y

Za pět přípravných setkání jsme 
v sedmi orgánech a dvou mode-
lech stihli projít celkem 29 bodů 
agendy — tedy témat, kterými se 
daný orgán zabývá. Na každý bod 
agendy byl připraven i takzvaný 
background report neboli odborný 
materiál shrnující pozadí problema-
tiky. Všechny background reporty 
najdete na webových stránkách.

UNSC

ECOFIN

–> Bezpečnostní situace ve Venezuele
–> Bezpečnostní situace v Mali

Krize ve Venezuele, kterou naši vážení 
velvyslanci probírali na půdě Rady bezpeč-
nosti, zcela změnila svou povahu. Během 
dlouhé odmlky od té doby, co se Juan 
Guaidó prohlásil prezidentem Venezuely, se 
zdá, že podpora Guaida v zemi se snižuje. 
Guaidó navíc nedokázal přesvědčit ozbro-
jené složky v zemi, aby se obrátily proti 
Madurovi. Spojené státy se navíc částečně 
odklonily od Guaida a nyní volají po no-
vých volbách ve Venezuele – stále nicméně 
tvrdí, že Guaidó je legitimním prezidentem 
v zemi. Guaidó se ovšem očividně nehodlá 
vzdát a na začátku roku 2020 vycestoval do 
Washingtonu a Bruselu, aby získal podporu 
od západních států. Na začátku března navíc 
obvinil Madura, že se jej vládnoucí venezu-
elský prezident pokusil zabít.

Kromě toho venezuelská vláda ozná-
mila, že se jí na začátku května podařilo 
překazit „pokus o invazi“ ze strany kolum-
bijských žoldáků, kteří se pokusili překročit 
hranici po moři. Kolik je na tomto tvrzení 
pravdy, zatím nevíme.

–> Udržitelnost světového dluhu
–> Udržitelná migrace
–> Socio-ekonomické dopady diskri-

minace

Současná situace světové ekonomice 
moc neprospívá. Vlastně by se dalo říct, že 
jediná oblast, která v současnosti skutečně 
vzkvétá, byla zároveň letošním třetím bo-
dem agendy ECOFINu – světové zadlužení. 
Mezinárodní měnový fond a Světová banka 
se tak v posledních dnech předbíhají v tom, 
kdo uvolní více finančních prostředků na 
pomoc trápícím se ekonomikám. Můžeme 
tedy jen doufat, že současná krize příliš 
nezhorší problémy okolo světového zadlu-
žení, které ve svém backgroundu popsal náš 
Šimon Dlouhý.
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NATO

EU

–> Historical: Cuban Missile Crisis
–> Cyber Defence
–> NATO-EU Relations

Recent cyberattacks on Czech hospitals 
have once again proven that we can not 
ignore cyber defence and resilience against 
hybrid threats. With the increasing rate  
of development of technologies, cyber-
-attacks will be more and more common 
and NATO and its allies have to customize 
its approach, in order to effectively repel 
attacks from its enemies. We can expect 
that cyberspace is going to play a crucial 
role in international security and it is going 
to be a very hot topic.

–> Směrnice o modré kartě
–> Společná daň z digitálních služeb
–> Prevence šíření terorismu online

Projednávání návrhu modré karty se 
po dobu XXV. ročníku PSS kupředu příliš 
neposunulo. Europoslanci z Výboru pro ob-
čanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
(LIBE) si na konci dubna stěžovali Evropské 
komisi na to, že revize směrnice o modré 
kartě zůstává poslední navrženou legislati-
vou pro oblast legální migrace. Je tomu tak 
přesto, že legální migrace byla v roce 2015 
určena jako jedna z priorit migrační agendy. 
I samotný plán na revizi systému modrých 
karet navíc od konce roku 2017 blokuje 
Rada Evropské unie.
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UNEA

DISEC

–> Obchod se zvířaty
–> Těžba nerostných surovin

Na začátku ročníku asi málokdo před-
pokládal, že by se bod agendy s názvem Ne-
legální obchod s ohroženými druhy zvířat 
mohl stát ještě aktuálnějším. Se současnou 
pandemií se tématu dostalo pozornosti, 
když bylo za možného původce nového 
koronaviru označeno nejvíce pašované 
zvíře světa – luskoun. I kvůli riziku šíření 
nemocí, které je mimochodem zmíněno 
i v background reportu, se tedy jistě budou 
delegáti tématem zabývat i v budoucnu.

–> Jaderné zkoušky
–> Chemické zbraně
–> Bezpečnostní situace ve střední Africe

Oblast chemického odzbrojení se nemusí 
jevit jako oblast přílišných změn. Ačkoliv 
otravné látky jsou s člověkem od nepaměti 
a stejně dlouho se vyskytují ve válečnictví, 
v posledních dekádách začíná panovat mezi-
národní shoda na tom, že se jedná o zbraně 
zbytečně kruté (a někteří vojenští velitelé by 
dodali i neefektivní). I proto mnoho zásadních 
změn na tomto poli nenastalo. Periodické 
revize implementace CWC na půdě Valného 
shromáždění se často spokojí se stále podob-
nými rezolucemi. Bylo tomu jinak v případě 
DISEC na Pražském studentském summitu? 
Zásadní zjištění přišlo začátkem dubna tohoto 
roku, kdy OPCW zveřejnila svá podezření 
o užití chemických zbraní na syrském bojišti. 
V něm na základě důkazů obviňuje syrské 
letectvo z jejich užití při útoku na město 
Ltamenah.
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HRC

SPECPOL

SOCHUM
–> Dětské sňatky
–> Eliminace xenofobie a diskriminace
–> Nelegální obchod s kulturním dě-

dictví

Prvním bodem agendy SOCHUM na 
přípravných setkáních byly dětské sňatky. 
Delegáti si po vyslechnutí informací, jako 
například že i díky dětským sňatkům je 
nejčastější příčinou úmrtí dívek ve věku 
15–19 let porod nebo že se dotýkají celo-
světově více než pětiny dívek, připravili 
perfektní stanoviska (dorazilo jich celkem 
35!) a hned na 2. workshopu si o tématu 
krátce zajednali. Jednání bohužel skončilo 
bez rezoluce, ale chuť narovnat dívkám po 
celém světě startovací podmínky pro život 
v delegátech zůstala…

–> Mírové využití vesmíru
–> Golanské výšiny
–> Reforma peacekeepingových operací

Problematika Izraele a přilehlých oblastí 
je výsadní agendou SPECPOL a jinak tomu ne-
bylo ani na letošním ročníku Summitu. Golan-
ské výšiny, jakožto syrské území už přes 50 let 
okupované izraelskými vojenskými silami, se 
tak pochopitelně staly předmětem žhavého 
sporu mezi delegáty, kteří si na posledním 
workshopu letošního ročníku vyzkoušeli 
o tomto konfliktu jednat. V realitě se tato pro-
blematika řeší už půlstoletí a stejně tak dlouhá 
nám bude připadat doba do dalšího ročníku 
Summitu, než se dozvíme, zdali naši delegáti 
upřednostní idealismus mezinárodního práva, 
nebo pragmaticky stabilitu v regionu.

–> UPR Katar
–> Práva národnostních menšin
–> Ochrana osobních údajů v digitálním světě

Ochrana národnostních menšin se ukazuje být jedním z nej-
kontroverznějších témat mezinárodní politiky. Přestože nějakou 
národnostní menšinu má na svém území většina států světa, 
dodnes nebyla přijata žádná globální úmluva věnující se speciálně 
této problematice. Paradoxně by pro státy nebyl až takový problém 
shodnout se na konkrétních právech, která by měla národnostním 
menšinám náležet, ale spíš na samotné definici pojmu národnostní 
menšina, tu tak neobsahují ani nezávazné deklarace či regionální 
úmluvy v rámci Rady Evropy. Dá se tedy říci, že žádná obecná 
shoda na tom, co to národnostní menšina vlastně je, neexistuje.
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Reforma peacekeepingu, udržitelná migrace, bezpečnost 
v Mali a práva menšin. Pestrá kombinace témat. Na chvíli se ale 
zastavte a zamyslete se. Čtěte pomalu a přemýšlejte. Je to téma 
vlastně jen jedno. Všechny nás aspoň trochu baví si celý svět ka-
tegorizovat, dělit na součástky, upozorňovat na rozdíly a hranice. 
Asi abychom mu lépe porozuměli. Ale svět je opravdu jen jeden. 
A nikdy nebyl propojenější.

Jinak řečeno, body agendy, které jste se letos pokoušeli v jed-
notlivých orgánech celkem do hloubky řešit, mívají široký přesah 
a jsou vzájemně úzce související. A často řešit odděleně téměř 
nejdou.

Vezměme si třeba takové Německo. Pokud chce na diplo-
matické půdě něčeho konkrétního dosáhnout, řekněme zajis-
tit udržitelný rozvoj subsaharské Afriky, promítne to do své 
zahraniční politiky. Že německých diplomatek a diplomatů jsou 
tisíce, zasedají ve stovkách organizací a nespočtu jejich orgánů, 
dedikovaných právě pro ta úzce vymezená témaha, může být 
každému z nich skoro fuk. Všichni se totiž nakonec musí řídit 
jednou zahraniční politikou.

Letošní ročník Summitu byl unikátní právě v našich ambi-
cích systematicky propojovat model OSN a jeho téměř tři stovky 
delegátů.

Z části kvůli lepšímu porozumění komplexnostem, které jsem 
jemně naznačil výše. Delegace jednoho státu totiž musí fungovat 
jako perfektně sladěný tým. Tým, který se postupně stává jedním 
hráčem, interagujícím s jinými týmy, hájícími zase ty své „národní 
zájmy“. A teprve v prchavých momentech vzájemné důvěry, kdy 
se i tyto rozpory překonají, může vznikat opravdová mezinárodní 
spolupráce. Napříč hranicemi v lidských hlavách.

Neméně podstatným důvodem pro propojování je ale i to, 
že Summit Summitem zkrátka dělají mezilidské vztahy. Pomáhá 
je tvořit a dál je udržuje. Bez konferenčního vyvrcholení se ani 
to bohužel neprojeví naplno. Ale věřte, že až se v září přihlásíte 
znovu, řada dobře známých tváří nejen z orgánu, ale i ze všech 
těch setkání delegací a regionálních jednání bude najednou jako 
pohlazení na duši. Uklidňující vědomí, že jste mezi svými. Že 
spolu jsme Summit.

Delegace, jednota světa a hranice 
lidských myslí
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6 027 Kč
se letos na Summitu vybralo 
na Skutečný dárek Člověka 
v tísni

2
nové orgány se letos  
otevřely na Summitu

444
stanovisek napsali delegáti 
v průběhu XXV. ročníku

3x
byl letos na workshopech hostem 
JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.

307 a půl
hrnku kávy celkem vypili členové 
Sekretariátu v průběhu pěti workshopů

1
závěrečná konference Pražského 
studentského Summitu byla zrušena 
kvůli pandemii koronaviru

152
stran textu napsala 
letos redakce Chronu

0
členů Sekretariátu se 
nakazilo koronavirem Covid-19

4
různé krizové scénáře byly napsány 
pro závěrečnou konferenci, realita 
si ale nakonec napsala vlastní

788
obálek jsme poslali do škol před 
zahájením přijímacího řízení

103
států světa má letos 
na Summitu své zastoupení

35
workshopů a 6 konferencí mají 
za sebou profesně nejstarší 
členové Sekretariátu
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Asociace pro 
mezinárodní 
otázky (AMO)

Vznikla v roce 1997 jako nevládní nezisková organi-
zace. Jejím cílem je především vzdělávání a výzkum 
v oblasti mezinárodních vztahů. Zprostředkovává 
dialog mezi zástupci široké veřejnosti, akademické 
sféry, občanského sektoru, diplomacie, médií, poli-
tiky a byznysu.

—

Vzdělává studenty středních a vysokých škol i peda-
gogy. Každoroční Pražský studentský summit je při-
tom největší a nejstarší z akcí tohoto druhu.

—

Pořádá mezinárodní projekty podporující rozvoj ob-
čanské společnosti a demokratických hodnot. Spolu-
pracuje zejména s partnery z východní Evropy v ob-
lasti vzdělávání.

—

Analyzuje mezinárodní dění se zvláštním zaměře-
ním na českou zahraniční politiku. Vydává publikace, 
komentuje v médiích a pořádá různé typy akcí pro 
veřejnost i expertní komunitu.
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Nadace 
The Kellner 
Family 
Foundation
Rodinná nadace Renáty a Petra Kellnero-
vých byla založena v roce 2009 s cílem pod-
porovat především dlouhodobé vzdělávací 
projekty určené učitelům veřejných základ-
ních škol a jejich žákům, dále středoškolá-
kům a vysokoškolákům. Nadace vyhledává 
a podporuje studijně nadané děti a mladé 
lidi vyrůstající v podmínkách, které jim 
ztěžují nebo neumožňují přístup ke kvalit-
nímu vzdělání. Ročně Nadace The Kellner 
Family Foundation poskytne na dobročinné 
účely okolo 90 mil. Kč.
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Nadace 
The Kellner 
Family 
Foundation

Granty pro studenty bakalářských 
oborů na zahraničních univerzitách
Studium v zahraničí nemusí být nesplnitelným snem. 
Finanční granty od nadace pomáhají nadaným čes-
kým studentům absolvovat Oxford, Cambridge, Yale 
a mnohé další univerzity. Za dobu existence projektu 
rozdělila nadace finanční granty na úhradu nákladů 
souvisejících s vysokoškolským studiem již 177 studen-
tům.

—

Stipendium pro studenty gymnázia 
Open Gate

Na osmiletém gymnáziu Open Gate společně studují 
děti z dětkých domovů nebo ze sociálně znevýhodně-
ných rodin s těmi, kterým školné platí rodiče. Umož-
ňuje to nadace, která dlouhodobě poskytuje sociální sti-
pendia studentům tohoto gymnázia. Od jeho založení 
v roce 2005 získalo stipendium již 342 studentů.

Pomáháme školám k úspěchu

Zlepšujeme kvalitu vzdělávání ve veřejných 
základních školách tím, že podporujeme zavá-
dění nových vyučovacích metod a zvyšování 
kvalifikace pedagogů. Po deseti letech úspěšného 
působení projektu ve veřejných ZŠ se nadace 
rozhodla rozšířit počet zapojených škol na zhruba 
100, což odhadem znamená čtyři tisíce pedagogů 
a 43 tisíc žáků.

—

www.kellnerfoundation.cz

info@kellnerfoundation.cz

facebook.com/kellnerfoundation 

instagram.com/kellnerfoundation.cz

Hlavní
projekty
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