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Vážení přátelé PDS, 

 

právě začínáte číst Závěrečnou zprávu III. 

ročníku Studentského modelu Valného 

shromáždění OSN. 

 

Jsem rád, že za 3 roky se nám podařilo 

vybudovat projekt, který snad vešel do 

povědomí aktivních studentů se zájmem 

o veřejné dění a do povědomí organizací 

s podobnými cíli, jako má PDS. 

 

Za to, do jakých rozměrů se projekt podařilo 

rozvinout, bych rád poděkoval všem, kdo se 

podíleli na tomto ročníku projektu – všem 

členům přípravného týmu, všem účastníkům 

i všem partnerům a sponzorům. Stejné 

poděkování patří všem, kdo se podíleli na 

ročnících minulých. 

 

Doufám, že se vám naše simulace líbila a že se 

uvidíme na IV. ročníku Studentského modelu. 

 

 

 

Tomáš Frömmel, 

hlavní koordinátor projektu 
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Shrnutí programu 
 

 

Pátek 6. září 

Pátek byl vyhrazen příjezdu účastníků a neformálnímu zahájení projektu. 

Program začínal na Masarykově gymnáziu v Plzni v 16 hodin, do té doby byli mimoplzeňští účastníci 

vyzvednuti na nádraží a ubytováni na kolejích LF UK. 

Po nezbytných administrativních úkonech spojených 

s registrací účastníků nejprve hlavní koordinátor projektu 

Tomáš Frömmel představil všechny členy organizačního 

týmu a pořádající organizaci a poté sdělil účastníkům 

základní organizační informace a rámcový program 

celého projektu. 

Dalším bodem programu byly seznamovací hry. Pod 

vedením členky organizačního týmu Alice Pekové se 

účastníci seznámili mezi sebou i se členy organizačního 

týmu. 

 

Sobota 7. září a neděle 8. září 

Během víkend probíhaly přípravné workshopy, které měly za cíl seznámit účastníky s projednávanými 

tématy, jednacím řádem a diplomacií obecně. V tuto část již byli účastníci rozděleni do tří výborů a 

program tak probíhal ve skupinách po cca. dvaceti studentech. 

 

V každém výboru proběhlo seznámení s Jednacím řádem 

a pravidly pro jednání a tvorbu dokumentů; tuto 

prezentaci obstaral vždy pověřený člen předsednictva 

výboru.  

Všechny výbory navštívila Ing. Martina Ondrušová, jejíž 

interaktivní seminář byl zaměřen na společenské 

chování a etiketu. 

Posledním bodem, který byl v programu všech výborů, 

byl seminář člena organizačního týmu Tomáše 

Frömmela o vyhledávání informací a přípravě na 

jednání. Po stručném úvodu dostali studenti čas k vyhledávání vlastních stanovisek, s jejichž tvorbou jim 

Tomáš Frömmel pomohl. 

 

Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost během víkendu přivítal jednoho hosta. Mgr. Petr Kupka 

z Masarykovy univerzity seznámil účastníky s bodem agendy Boj s narkomafií. Zbylé dva body agendy 

(Bezpečnost v zemích Arabského jara a Bezpečnost na Blízkém východě) prezentovali členové 

předsednictva výboru Tereza Novotná a Václav Šindelář. 
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Hospodářský a finanční výbor v průběhu víkendu přivítal 

hosty ke všem bodům agendy. S Potravinovou bezpečností 

seznámili účastníky Dagmar Holanová a Saman Jacquoaldo 

z projektu MDGs '15. Markéta Šlajerová představila bod 

agendy Ochrana světové biodiverzity a k Ropnému 

oligopolu Blízkého východu vystoupil BSc. Richard Gracla. 

 

Programu Sociálního, kulturního a humanitárního výboru 

se zúčastnila PhDr. Linda Piknerová, Ph.D. ze Západočeské 

univerzity, která seznámila účastníky s body agendy Práva 

sexuálních menšin a Rekrutování dětských vojáků. Prezentaci posledního bodu agendy (Ochrana 

náboženských minorit na Blízkém východě) připravila členka přípravného týmu Jana Bártová. 

 

Kromě seminářů a prezentací jednotlivých bodů agendy byly během víkendových workshopů na programu i 

cvičné diskuse, ve kterých účastníci prezentovali své názory na aktuální otázky i stanoviska „svých“ států 

k projednávaným otázkám. 

 

Nedělní odpoledne bylo vyhrazeno doprovodnému programu, v rámci kterého jsme navštívili plzeňský 

pivovar Pilsner Urquell. 

 

Pondělí 9. září, úterý 10. září a středa 11. září 

Od pondělí se program přesunul z Masarykova gymnázia do reprezentativních prostor plzeňské radnice na 

náměstí Republiky. 

Pondělní dopoledne bylo vyhrazeno slavnostnímu 

zahájení projektu za přítomnosti hostů (Karel 

Schwarzenberg, Ing. Lenka Andrýsová, JUDr. Vít Bárta, 

Mgr. Petr Šimon, Ing. Olga Matějková, Mgr. Václav Fencl). 

Po úvodním slovu hlavního koordinátora projektu Tomáše 

Frömmela dostali prostor ke svým zdravicím a projevům 

hosté. Následně s projevem vystoupili vybraní účastníci 

projektu, této možnosti využili Jan Novotný, Josef Mezera 

a Irena Grillingerová. Před přestávkou ještě dostal slovo 

Václav Soukup, který přítomné seznámil s činností 

Asociace debatních klubů, jednoho z partnerů PDS. Následující přestávku využili účastníci k rozhovorům 

s hosty. Poté následovala diskuse s Ing. Lenkou Andrýsovou o zefektivňování státu a úsporách ve státním 

rozpočtu. 

 

Od pondělního odpoledne již probíhala samotná simulace zasedání orgánů OSN. V tuto chvíli již program 

jednání určovali sami účastníci, předsednictvo výborů jen řídilo debatu a poskytovalo účastníkům 

neformální rady. 

Ve Výboru pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost nejprve účastníci projednali bod agendy Boj 

s narkomafií a přijali k němu rezoluci. Debatu ke zbylým dvěma bodům agendy (Bezpečnost v zemích 

Blízkého východu a Bezpečnost v zemích Arabského jara) se vzhledem k blízkosti těchto bodů rozhodli 
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sloučit a přijmout k oběma tématům 1 společný dokument. Ve zbývajícím čase ještě výbor projednal nový 

bod agendy, a to Snížení světových zásob vojensky použitelného štěpného materiálu. 

Hospodářský a finanční výbor se nejprve zabýval Ochranou světové biodiverzity, následně přijal dokument 

k Potravinové bezpečnosti a stihl projednat i poslední bod 

agendy (Ropný oligopol Blízkého východu) a přijmout 

k němu rezoluci. 

Výbor sociální, kulturní a humanitární také stihl přijmout 

dokumenty ke všem bodům agendy. Nejprve se shodl na 

textu rezoluce o Ochraně náboženských minorit na 

Blízkém východě, řádně projednal i bod Práva sexuálních 

menšin a poslední den konference se účastníci dostali 

i k přijatelnému textu rezoluce o Rekrutování dětských 

vojáků. 

Všechny přijaté dokumenty jsou ke stažení na http://www.plzenskasimulace.cz/2013-prijate-dokumenty. 

 

Středeční odpoledne pak bylo vyhrazeno slavnostnímu zakončení projektu. S projevem vystoupili vybraní 

účastníci, konkrétně Jan Novotný, Adam Polánek, Tereza Kubínková a Simona Sobolevská. Následně dění ve 

svých výborech zhodnotili členové předsednictva jednotlivých výborů, vyhodnotili tři nejlepší delegáty za 

každý výbor a předali všem účastníkům certifikáty. Projekt svým projevem zakončil jeho hlavní koordinátor 

Tomáš Frömmel. 

  

http://www.plzenskasimulace.cz/2013-prijate-dokumenty


Závěrečná zpráva Studentského modelu Valného shromáždění OSN 2013                    Str. 6  
 

Media report 
 

 

Pro zvýšení informovanosti západočeských médií jsme 24. května uspořádali ve spolupráci se Syndikátem 

západočeských novinářů tiskovou konferenci. Za Plzeňskou diplomatickou simulaci se účastnili Tomáš 

Frömmel a Jan Čamaj, jako hosta jsme přivítali vedoucího Informačního centra OSN v Praze Michala Brožu. 

Tiskové konference se zúčastnili mimo jiné zástupci Českého rozhlasu a regionálního Deníku. 

 

V den setkání s novináři o nás Český rozhlas Plzeň odvysílal dvě reportáže, jednu v délce tří minut, druhou 

v délce jedné minuty. Záznamy z vysílání jsou dostupné na http://www.plzenskasimulace.cz/2013-

medialni-ohlasy. 

 

V průběhu samotné akce o našem projektu informovaly Rokycanský deník (6. září) a Právo (11. září).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu letošního ročníku se naším mediálním partnerem stal časopis Luděk, který vydávají studenti 

plzeňského Gymnázia Luďka Pika. Luděk o nás psal na jejich webových stránkách http://glpludek.cz/ a na 

svém facebooku (https://www.facebook.com/pages/Lud%C4%9Bk-GLP/205645907149?fref=ts) zveřejnil 

fotografie z celé akce.  

http://www.plzenskasimulace.cz/2013-medialni-ohlasy
http://www.plzenskasimulace.cz/2013-medialni-ohlasy
http://glpludek.cz/
https://www.facebook.com/pages/Lud%C4%9Bk-GLP/205645907149?fref=ts
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Účastníci 
 

 

Projektu se účastnilo 63 studentů. 

Během přihlašování byla naplněna maximální kapacita projektu (3 výbory po 30 delegátech), z důvodu 

neposkytnutí grantu z programu Mládež v akci se odhlásilo 13 přihlášených, 14 studentů se z akce omluvilo 

z osobních důvodů či nepřijelo bez omluvy. 

Účastníci byli mezi výbory rozděleni relativně rovnoměrně, do I. výboru se přihlásilo 23 studentů, ve II. a III. 

výboru bylo shodně 20 přihlášených. 

 

Struktura účastníků byla následující: 

 podle pohlaví: 

ženy: 41 %   muži: 59 %  
 

 podle věku: 

do 18 let: 44 %  nad 18 let: 56 % 
 

 podle školy: 

střední škola: 84 % vysoká škola: 16 % 
 

 podle místa bydliště (kraj): 

Praha: 13 %  Středočeský: 2 %  Jihočeský: 9 % 

Plzeňský: 56 %  Karlovarský: 2 %  Ústecký: 2 % 

Liberecký: 2 %  Královéhradecký: 2 %  Pardubický: 7 % 

Vysočina: 0 %  Jihomoravský: 2 %  Olomoucký: 0 % 

Moravskoslezský: 3 % Zlínský: 0 % 
 

 podle počtu účastí na předchozích ročnících projektu: 

poprvé: 65 %  podruhé: 31 %   potřetí: 4 % 

 

Za každý výbor byli předsednictvem vyhodnoceni 3 nejlepší delegáti. Oceněni byli tito studenti: 

 I. výbor: 

1. Anna Jordanová   USA   Biskupské gymnázium, Brno 

2. Jiří Tuháček   Velká Británie  Masarykovo gymnázium, Plzeň 

3. Josef Bernard   Německo  Masarykovo gymnázium, Plzeň 
 

 II. výbor: 

1. Kateřina Janstová  Ruská federace Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 

2. Josef Mezera   Izrael   Gymnázium a SOŠ ekonomická, Vimperk 

3. Tereza Kubínková  USA   Gymnázium Mozartova, Pardubice 
 

 III. výbor: 

1. Lucie Klímová   ČLR   Gymnázium Mozartova, Pardubice 

2. Markéta Čeplová   Sýrie   Česko-anglické gymnázium, České Budějovice 

3. Simona Sobolevská Saudská Arábie Masarykovo gymnázium Plzeň 
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Pořadatel akce a organizační tým 
 

 

Pořadatelem Studentského modelu bylo občanské sdružení Plzeňská diplomatická simulace. 

Plzeňská diplomatická simulace (PDS) je dobrovolné nepolitické sdružení studentů středních a vysokých 

škol a občanů zabývajících se organizováním a zajišťováním vzdělávacích akcí pro studentskou i širší 

veřejnost a dalších aktivit spojených s veřejným vystupováním. Studenti mají díky tomuto sdružení 

možnost diskutovat a vyzkoušet si diplomatickou a vyjednávací činnost formou simulace jednání 

mezinárodních organizací. Projekty PDS také zprostředkovávají profesionální pohled a názory vysoce 

uznávaných odborníků z akademické sféry, ekonomiky, politiky i diplomacie. 

Hlavní cíle sdružení jsou následující: 

 sdružovat studenty středních a vysokých škol a občany zabývající se organizováním a zajišťováním 

vzdělávacích akcí pro studentskou i širší veřejnost, 

 podporovat osobní i profesní rozvoj studentů i širší veřejnosti s využitím metody simulace činnosti 

organizací národního i nadnárodního charakteru, 

 zajišťovat spolupráci členů PDS a veřejností. 

Občanské sdružení Plzeňská diplomatická simulace je od 1. června 2010 registrované v Seznamu 

občanských sdružení pod identifikačním číslem 22866761. 

 

Na přípravě III. ročníku projektu se podíleli tito členové PDS a dobrovolníci: 

 Jana Bártová   místopředsedkyně III. výboru 

 Jan Čamaj   předseda I. výboru 

 Michaela Ederová  předsedkyně III. výboru 

 Anna Fischerová   předsedkyně II. výboru 

 Lucie Flieglová   místopředsedkyně III. výboru 

 Tomáš Frömmel   hlavní koordinátor projektu 

 Petr Hladík   člen přípravného týmu 

 Jan Hronek   místopředseda II. výboru 

 Andrea Mudrová   místopředsedkyně III. výboru 

 Nguyen Thi Anh Tuyet  členka přípravného týmu 

 Tereza Novotná   místopředsedkyně I. výboru 

 Alice Peková   místopředsedkyně II. výboru 

 Václav Šindelář   místopředseda I. výboru 

 Veronika Vyletová  členka přípravného týmu 
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Partneři projektu 
 

 

Záštitu nad projektem převzali bývalý ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg, primátor města 

Plzně Martin Baxa a Informační centrum OSN v Praze. 

 

Projekt podpořily následující organizace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studentský model dále podpořily tyto veřejně činné osoby: 

 

Ing. Lenka Andrýsová 

 

JUDr. Vít Bárta 

 

Dr. Ing. Jaromír Drábek 

 

Mgr. Helena Langšádlová 

 

Ing. Jiří Papež 

 

Bc. Jan Šašek 

 

V průběhu ročníku jsme navázali spolupráci a partnerství s těmito organizacemi: 
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