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Z P R Á V Y

V Praze ve dnech 14.–18. dubna letošního roku 
se uskutečnil jubilejní 10. ročník Pražského modelu 
Spojených národů, který je hlavním vzdělávacím 
projektem Asociace pro mezinárodní otázky.

Asociace pro mezinárodní otázky je nevládní or-
ganizace orientovaná na zvyšování informovanosti 
a zájmu o problematiku zahraniční politiky a mezi-
národního dění. Pražský model Spojených národů 
je dlouhodobý vzdělávací program pro české stře-
doškolské studenty, jenž je obdobou modelů OSN 
ve světě. Organizačně se na něm podílejí především 
vysokoškolští studenti a vysokoškolští pedagogové 
z různých vysokých škol.

Jubilejního 10. ročníku projektu se účastnilo 350 
studentů z celé České republiky. Studenti – delegáti 
– zastupovali v průběhu programu přidělený stát 
a simulovali jednání vybraných orgánů OSN, jejich 
přidružených organizací a Rady Evropské unie. Celý 
program projektu probíhal již v celém školním roce 
formou pěti přípravných setkání – workshopů a zá-
věrečné konference.

Záštitu nad letošní konferencí převzali ministr 
zahraničních věcí JUDr. Cyril Svoboda a velvyslan-
kyně Velké Británie v České republice J. E. Linda Joy 
Duffield.

Zahájení 10. konference se uskutečnilo v Míčovně 
Pražského hradu, jejíž důstojné prostředí umocnilo 
slavnostní atmosféru. Po zahájení konference J. Ha-
vránkem, místopředsedou Asociace pro mezinárodní 

otázky, vystoupili zástupce Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, zástupce Velvyslanectví Vel-
ké Británie a přítomní velvyslanci. Poté bylo přečteno 
A. Berdychem, předsedou Asociace pro mezinárodní 
otázky, poselství Kofi Annana zaslané 10. konferenci 
v Praze s výzvou pro mladou generaci „utvářet lepší 
svět v 21. století, prohlubovat partnerství pro rozvoj 
společnosti a prosazovat úctu k lidským právům“. Ná-
sledovala vystoupení studentů – delegátů – předsedy 
Rady bezpečnosti, předsedy Valného shromáždění 
a jednotlivých výborů se souhrnem námětů, které 
konference projedná. V průběhu konference vychá-
zel časopis CHRONICLE, který publikoval významné 
projevy a události v průběhu jednání.

Mladí lidé jsou často na středních školách stavěni 
do pasivních rolí a Pražský model Spojených národů 
jim dává příležitost vyzkoušet si také aktivní přístup. 
Studenti v roli diplomatů zasedají k jednacím stolům 
a jeden po druhém vystupují se svými projevy, kte-
ré odrážejí zájmy jednotlivých zemí, jež zastupují. 
Přestože se jedná jen o „hru“, studenti – delegáti se 
snaží se vší vervou a umem přesvědčit ostatní o své 
„pravdě“. Pomyslným vítězem diplomatické bitvy se 
stává ten, kdo svými znalostmi, taktikou, vystupová-
ním a komunikačními dovednostmi dokáže na svou 
stranu získat většinu. Schopnost pokládat důmysl-
né a pohotové dotazy, nespokojit se s povrchními 
informacemi, umět se vžít do role druhých – to vše 
si delegáti odnášejí ze svého „modelového“ života. 
Mladí lidé s těmito kvalitami se mohou v budoucnu 
stát posluchači našich vysokých škol a stát se pro-
spěšnými pro naši společnost.
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