
Studentský model Valného shromáždění OSN 
 

Občanské sdružení Plzeňská diplomatická simulace uspořádalo ve dnech od 7. do 12. září 2012 

Studentský model Valného shromáždění OSN, kterého se zúčastnilo více než 60 studentů středních i 

vysokých škol z celé republiky. Záštitu převzal primátor města Plzně Martin Baxa, náměstek hejtmana 

Plzeňského kraje Jiří Struček, Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny a Informační centrum OSN v 

Praze. Projekt finančně podpořili poslanci Jiří Papež a Lenka Andrýsová, europoslanci Richard Falbr a 

Pavel Poc a program Mládež v akci.  

 

Během víkendu prošli účastníci workshopy konanými na půdě Masarykova gymnázia, kde si rozšířili 

znalosti o projednávaných otázkách, postupně si měli osvojit způsob diplomatického jednání a 

zdokonalit se v obhajobě svého i cizího názoru. Toho jim též pomáhali docílit též vystoupivší hosté – 

například politický geograf Vincenc Kopeček, umělkyně Kateřina Melenová, poslanci Jiří Papež a 

Lenka Andrýsová či ekonom Richard Gracla. V následujících třech dnech pak v prostorách řídících 

institucí města Plzně a Plzeňského kraje proběhla konference, kde již v rámci tří výborů Valného 

shromáždění OSN účastníci zastupovali jednotlivé členské státy. Během celé akce byla na této 

platformě řešena témata jako demilitarizace Blízkého východu, bezpečnost námořní přepravy, 

ochrana práv k duševnímu vlastnictví, podpora biopaliv či trest smrti. Slavnostní zakončení 

s předáním cen nejlepším delegátům proběhlo v hotelu Angelo, a to za účasti významných hostů, 

kterými byly velvyslankyně Peruánské republiky María Susana Landaveri Porturas a poslankyně Ivana 

Levá. Organizátoři by rádi celý projekt opakovali i v příštím roce. 

 

Cílem občanského sdružení Plzeňská diplomatická simulace je umožnit mladým lidem vyzkoušet si 

aktivně práci diplomatů, dokázat obhájit nejen své názory, ale také názory předem dané. Sdružení se 

neorientuje jen na činnost v rámci OSN, ale chce zpřístupnit mladým lidem zkušenosti z veřejného 

vystupování v různých úrovních, podpořit vlastní pohled na řešení aktuálních témat. Členové 

sdružení, sami studenti, chtějí při své činnosti předat své dosavadní znalosti z obdobných 

vzdělávacích projektů, které absolvovali, dalším studentům. 

 
 
Kontaktní osoba: Veronika Vyletová, 607 614 541 
 
 
 



Stručný program Studentského modelu Valného shromáždění OSN 
 

7. 9. Pátek 

15:00 – 18:00 zahájení akce na Masarykovo gymnáziu 

seznámení studentů 

prezentace projektu Nenech sebou zametat! 

20:00  Doprovodný program na koleji (VŠ LF UK) – projekce filmu: Krev v mobilech 

 

8. 9. Sobota 

9:00 – 12:00 dopolední program ve výborech 

- hosté:   Ing. Jiří Papež - Využití a podpora biopaliv 

poslanec Parlamentu ČR za Plzeňský kraj 

Jiří Cimpel, Mládež za lidská práva - Lidská práva a boj s terorismem 

13:00 – 18:00 odpolední program ve výborech 

- hosté: RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D. na téma: Náhorní Karabach 

Ostravská univerzita 

20:00  Doprovodný program na koleji – projekce filmu: Zemřít ukamenováním 

 

9. 9. Neděle 

9:00 – 12:00 dopolední program ve výborech 

- hosté:  BSc Econ. Richard Gracla- Dluhová krize v rozvojových zemích 

Amnesty International - Problematika trestu smrti 

13:00 – 18:00 odpolední program ve výborech 

- hosté:  Ing. Lenka Andrýsová 

poslankyně za Olomoucký kraj a místopředsedkyně Zahraničního výboru 

Parlamentu ČR 

MgA. Kateřina Melenová na téma: Ochrana industriálního dědictví 

20:00  Doprovodný program na koleji – projekce filmu: Manželka za 50 ovcí 

 

10. 9. Pondělí 

10:00  Slavnostní zahájení simulace na plzeňské radnici 

11:00 – 12:00 beseda s Mgr. Michalem Brožou na téma: OSN a jeho úloha v mezinárodních vztazích 

  ředitel Informačního centra OSN v Praze 

13:00 – 18:00 Jednání ve výborech na plzeňské radnici 

20:00  Doprovodný program na koleji – projekce filmu: Anna v přední linii 

 

11. 9. Úterý 

9:00 - 18:00 Jednání ve výborech 

20:00  Doprovodný program na koleji – projekce filmu: Šitkredit 

 

12. 9. Středa 

9:00 – 13:00 Jednání ve výborech 

15:00 – 17:00 slavnostní ukončení projektu 

vyhlášení nejlepších delegátů a předání darů v Hotelu Angelo 

 



Nejlepší delegáti 
 
I. Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost 
 

1. místo: Filip Jelínek   Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
    Soukromé gymnázium ALTIS, Praha 
 
2. místo: Jiří-Jakub Zévl  Stát Izrael 

Gymnázium Jana Nerudy, Praha 
 

3. místo: Adam Polánek  Ruská federace 
Open Gate, Říčany 

 
II. Hospodářský a finanční výbor 
 

1. místo: Alice Peková   Spojené království Velké Británie a Severního Irska 
    Fakulta informatiky a statistiky VŠE, Praha 
 
2. místo: Josef Vodička   Ruská federace 
    Masarykovo gymnázium, Plzeň 
 
3. místo: Libor Kůs  Korejská lidově demokratická republika 

Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice 
 
III. výbor: - Sociální, humanitární a kulturní výbor 
 

1. místo: Jakub Merc  Ruská federace 
    Gymnázium Kroměříž 
 
2. místo: Eva Pazderková Čínská lidová republika 
    Gymnázium Jana Nerudy, Praha 
 
3. místo: Tereza Novotná Stát Izrael 

Česko-anglické gymnázium, České Budějovice 
 


