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Vážení přátelé Plzeňské diplomatické simulace, 
 
je za námi šestý ročník Studentského modelu Organizace spojených národů a před vámi leží 
jeho závěrečná zpráva. V ní se dočtete o shrnutí celého programu projektu, statistikách 
o účastnících i základních informacích o organizátorovi a přiložen je i výběr fotografií. 
 
Jsme rádi, že se do Plzně opět sjelo na padesát studentů nejen z České republiky, 
ale tentokrát dokonce i ze Slovenska, Gruzie a Palestiny, aby v rolích zástupců členských 
států OSN diskutovali o problémech současného světa a pokusili se navrhnout a prosadit 
jejich řešení. O to více nás těší, že jim to přináší jak potěšení, tak i poznání a mnoho 
informací, ke kterým by se jinak pravděpodobně nedostali. 
 
Náš projekt je totiž v první řadě projektem vzdělávacím – studenti si osvojují rétorické 
dovednosti, argumentaci, vyjednávání a hledání kompromisu, diskutování, kritické myšlení 
a mnoho dalších dovedností. Pro účastníky anglického výboru to byla i komunikace v cizím 
jazyce a v nově vzniklém Press týmu si studenti vyzkoušeli práci žurnalistů. Již šestým 
rokem však volíme takovou formu, aby si účastníci pokud možno vůbec neuvědomovali, 
že se vlastně něco učí. Pevně věřím, že stejně jako v ročnících minulých se nám těchto cílů 
podařilo dosáhnout a že letošní ročník naučil mnoho nového jak naše účastníky, tak i nás, 
organizátory. 
 
Nyní bych rád poděkoval všem, kteří se jakkoliv podíleli na tom, že letošní ročník našeho 
projektu mohl vůbec proběhnout – ať jsou to partneři nebo sponzoři projektu, členové 
organizačního týmu či všichni účastníci. 
 
Z celého srdce si přeji, aby tento projekt pokračoval a abychom mohli za rok vidět nadšené 
tváře studentů z jejich nově získaných zkušeností a přátelství a hlavně z naší dobře 
odvedené práce. Jako nastupující hlavní koordinátor spolu se svým kolegou, 
Vojtěchem Domínem, udělám vše pro to, aby se nám to povedlo. 
 
Za přípravný tým Plzeňské diplomatické simulace 
 
Viktor Karlíček, 
člen organizačního týmu 
 
e-mail: karlicek@simulaceplzen.cz 
tel.: +420 732 355 016 
 
Plzeňská diplomatická simulace 
 
web: www.simulaceplzen.cz 
Facebook: @PlzenskaDiplomatickaSimulace 
Instagram: @simulaceplzen 
e-mail: info@simulaceplzen.cz 
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Přehled programu Studentského modelu OSN 
 
Téma konference: Terorismus 
 
Agenda výborů: 
 

UNSC: Global war on terror and securitisation; NPT – Nuclear Disarmament 

ECOSOC: Ekonomické aspekty terorismu; Zóny volného obchodu 

HRC: Terorismus vs. lidská práva; Humanitární a sociální aspekty války proti drogám 

 

Letošní VI. ročník Studentského modelu OSN probíhal od pátku 9. do středy 14. září 2016. 
 
Pátek 9. září sloužil jako uvítací den, kdy se mimoplzenští účastníci dostavili do Plzně 
a ubytovali se, zároveň proběhla prezence, sdělení základních organizačních informací, 
představení projektu a jeho organizátora a následoval kulturní program v Divadlu Dialog. 
 
V sobotu a v neděli 10. - 11. září se program odehrával v prostorách Masarykova gymnázia 
Plzeň, kde probíhaly přípravné workshopy, semináře, přednášky a diskuse s hosty, 
seznamovací aktivity a další akce, které měly naše účastníky připravit na samotnou simulaci. 
Přehled hostů a probíraných témat je k nahlédnutí níže v časovém harmonogramu projektu. 
Zároveň také v sobotu večer proběhlo diplomatické soirée v prostorách CAFÉ Papírna, 
kde měli všichni účastníci možnost se mezi sebou ve formálním prostředí formou více 
či méně formálních konverzací poznat. Hostem tohoto večera byl poslanec a plzeňský 
zastupitel Pavel Šrámek, se kterým měli studenti možnost pohovořit. 
 
Od pondělí 12. září se program přesunul na plzeňskou radnici. Dopoledne proběhlo oficiální 
slavnostní zahájení „jednací“ části projektu, kde byly předneseny projevy jak organizátorů 
a vybraných účastníků projektu, tak i hostů. Čekal nás videopozdrav od europoslankyně 
Olgy Sehnalové, která se slavnostního zahájení z pracovních důvodů nemohla zúčastnit, 
a také přednáška od Michala Broži, vedoucího Informačního centra OSN v Praze. Většina 
slavnostního zahájení byla v reálném čase překládána do angličtiny pro zahraniční delegáty. 
 
Od pondělního odpoledne do úterního dopoledne pak probíhala samotná jednání 
jednotlivých výborů OSN. V úterý 13. září odpoledne se potom výbory ECOSOC a HRC 
spojily, aby vytvořily zasedání Valného shromáždění. Od žurnalistického výboru se poté 
UNSC dočkalo krize, kdy byl unesen čínský tanker, takže se zde až do středy odehrávalo 
mimořádné krizové jednání. Podrobnější informace o jednání jednotlivých výborů naleznete 
níže. 
 
Ve středu 14. září odpoledne po skončení všech jednání byl celý projekt zakončen skrz 
slavnostní zakončení, během kterého byli vyhlášeni a oceněni nejlepší delegáti z každého 
výboru. Nakonec byly předány certifikáty o účasti všem účastníkům a po závěrečném 
poděkování jsme se rozutekli do svých domovů. 
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Stručný časový harmonogram Studentského modelu OSN 
 
Pátek 9. září 

18:00 - 20:00 Zahajovací večer, projekce filmu Krev v mobilech (Divadlo Dialog) 

 

Sobota 10. září 
09:00 - 12:00 Dopolední program ve výborech (Masarykovo gymnázium) 

host: Helena Langšádlová /TOP 09/ – Migrace v ČR 

13:00 - 17:00 Odpolední semináře ve výborech (Masarykovo gymnázium) 

host: Luděk Niedermayer – Zóny volného obchodu 

host: Jan Stehlík (Think-tank Evropské hodnoty) – Terrorism (AJ) 

host: Veronika Víchová (Think-tank Evropské hodnoty) – Propaganda 

19:00 - 21:30 Slavnostní recepce a diskuse s hosty (CAFÉ Papírna) 

 

Neděle 11. září 
09:00 - 12:00 Dopolední semináře ve výborech (Masarykovo gymnázium) 

host: Jiří Pospíšil – Kontrola zbraní na půdě EU 

13:00 - 17:30 Odpolední program ve výborech (Masarykovo gymnázium) 

 

Pondělí 12. září 
10:00 - 12:00 Slavnostní zahájení, projevy hostů, partnerů, sponzorů 

a vybraných delegátů (Radnice města Plzně) 

host: Michal Broža (IC OSN) – OSN a cíle udržitelného rozvoje 

13:00 - 17:30 Simulace jednání výborů OSN (Radnice města Plzně) 

 

Úterý 13. září 
09:30 - 14:30 Simulace jednání výborů OSN (Radnice města Plzně) 

15:00 - 17:30 Jednání Valného shromáždění a mimořádné krizové jednání RB 
(Radnice města Plzně) 

 

Středa 14. září 
09:30 - 12:00 Jednání Valného shromáždění a mimořádné krizové jednání RB 

(Radnice města Plzně) 

13:00 - 15:00 Slavnostní zakončení projektu, vyhlášení nejlepších delegátů 

(Radnice města Plzně)  
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Shrnutí programu UNSC (Rady bezpečnosti OSN) 
 
V roce 2016 se Rada bezpečnosti OSN orientovala především na válku s terorismem 
a na smlouvy o jaderném odzbrojování. Tento rok probíhala činnost výboru v anglickém 
jazyce a odpovídalo tomu i národnostní složení delegátů. Zúčastnily se totiž dvě skupiny 
zahraničních účastníků - jedna z Gruzie a druhá, o něco málo početnější, z Pákistánu, a to 
včetně pedagogického doprovodu, zbytek tvořili čeští a slovenští studenti. Rada bezpečnosti 
zasedala ve svém klasickém složení o 5 stálých členech s právem veta, 10 přechodných 
členech s hlasovacím právem a díky enormnímu zájmu o tento výbor jsme navýšili jeho 
kapacitu o dalších deset pozorovatelských států. 
 
Přípravy na jednání probíhaly o víkendu v budově Masarykova gymnázia. Delegáti byli 
seznámeni s jednacím řádem a během přednášek získali potřebné znalosti k projednávaným 
bodům agendy. Krom přednášek od předsednictva výboru jsme přivítali i jednoho hosta, 
pana Jana Stehlíka z think-tanku Evropské hodnoty, který svojí výbornou angličtinou shrnul 
motivaci a politické následky teroristických činů. Došlo i na kulturní přednášky, ze strany 
organizátorů o historii a památkách města Plzně a historii českých zemí, které se shledaly 
s úspěchem zejména mezi delegáty z Palestiny, dva palestinští učitelé pak popsali vývoj 
politické situace v jejich zemi a aktuální situaci pod správou Izraele. 
 
Jednání se konalo v budově plzeňské radnice a díky kvalitní přípravě proběhlo plynule 
a nerušeně. V jeho průběhu při projednávání již zmíněných dvou bodů agendy byly podány 
celkem 4 návrhy rezolucí a zároveň byly všechny jasnou většinou v Radě bezpečnosti 
schváleny, ačkoliv se mnohé z nich ovšem neobešly bez vydatných diskusí a mnohých 
pozměňovacích návrhů. Delegáti byli ve středu překvapeni výstupem z Press týmu, 
novinářský tým Diplomat's Daily totiž vydal tiskovou zprávu ohledně zmizelého čínského 
tankeru v Guinejském zálivu. Výbor na návrh delegáta Čínské lidové republiky začal 
mimořádné krizové jednání ohledně této situace. Zanedlouho dorazila i upřesňující zpráva, 
že tanker byl unesen somálskými piráty, kteří za jeho vydání požadují výkupné ve výši 
50 000 dolarů. Velice brzy byla schválena pátá rezoluce UNSC, která nařídila vytvoření 
„Operation Ironclad Liberation“ (O. I. L.) 
 
Jednání Rady bezpečnosti tak byla velice plodná a až na pár výjimek se všichni jejich 
účastníci aktivně zapojili do vášnivých debat, pro předsednictvo tak bylo velice složité vybrat 
nejlepšího delegáta. Tím byl nakonec vyhlášen delegát Spojených států amerických, 
Václav Benedikt Loula z pražského gymnázia Open Gate. Mezi nejlepšími se také umístili 
Michal Vosinek, Jakub Zbýtovský (oba z Masarykovy univerzity v Brně) a Radovan Bezák 
(Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica) jako delegáti Ruské federace, 
Čínské lidové republiky a Francouzské republiky v tomto pořadí. Každý delegát také obdržel 
osobní hodnocení s kritérii a osobní zprávou. 
 

Milan Vosáhlo, místopředseda výboru 
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Shrnutí programu ECOSOC (Ekonomické a sociální rady) 
 
Rád bych jako předsedající několika slovy shrnul uplynulý ročník simulace Ekonomické 
a sociální rady, jenž se, jako již tradičně, z velké části odehrál v oddací místnosti Plzeňské 
radnice. V první řadě chci poděkovat všem sedmi odvážlivcům, kteří se ECOSOCu 
zúčastnili, vzhledem k pověsti ECOSOCu jako „těžkého výboru” to od nich vyžadovalo 
určitou dávku odvahy, kromě toho si pochvalu zaslouží i za celé svoje působení na PDS 
2016. 
 
Víkendová část na Masarykově gymnáziu byla z velké části zaplněna přednáškami, 
jelikož jsme ve výboru přivítali několik vážených hostů včetně pana europoslance Luďka 
Niedermayera, a také agenda, Financování terorismu a Ekonomická integrace, kterou měl 
výbor projednávat, byla opravdu komplexní, došlo ale i na cvičné jednání výboru. 
 
V pondělí jsme se přesunuli z Masarykova gymnázia na plzeňskou radnici a krátce 
po skončení slavnostního zahájení se rozběhl tvrdý boj, jako první bod totiž přišla na řadu 
Ekonomická integrace, což vedlo k zformovaní dvou velkých bloků, které však ne vždy 
držely pohromadě. Prvním blokem byly bohaté západní země reprezentované Německem, 
Spojenými státy a Spojeným královstvím, které obvykle určitými ústupky dokázaly na svojí 
stranu získat Indii a Indonésii a spolu s nimi většinou hlasovaly Spojené arabské emiráty. 
Druhým blokem byla Čína. V hlasování byla obvykle osamocena, avšak tuto nevýhodu 
do značné míry kompenzoval řečnický talent jejího zástupce. 
 
Jednání, ač často velmi bouřlivé, doprovázené slovními a tiskovými výměnami bylo velmi 
produktivní, delegáti prodiskutovali problematiku ekonomické integrace skutečně do hloubky 
a k jednotlivým jejím aspektům přijali celkem čtyři rezoluce. 
Po uzavření diskuse na téma Ekonomická integrace se delegáti věnovali druhému bodu 
agendy, ekonomickým aspektům terorismu a vytvořili k němu koncenzuální dokument 
vyvažující potřebu sdílení informací o podezřelých transakcí a zároveň zachování 
bankovního tajemství a daňové suverenity. Ve středu se uskutečnilo Valné shromáždění, 
na kterém společně zasedl ECOSOC s HRCem, a potvrdili platnost jednotlivých dokumentů 
pojednávajících o terorismu. 
 
Posledním bodem programu bylo slavnostní zakončení PDS a vyhlášení nejlepších 
delegátů, za ECOSOC jsem nejlepším delegátem vyhlásil delegáta Spojených států 
amerických, Dominika Chodounského z Masarykova gymnázia Plzeň. Dalšími výbornými 
účastníky byli určitě Tomáš Plecitý za Spojené království (Gymnázium Kladno) a Michal 
Španěl za Čínskou lidovou republiku (Masarykova univerzita v Brně), kteří své spory 
dokázali dovést až k pozornosti čtenářů tisku. Uznání si ale zaslouží všichni členové výboru, 
protože se všichni účastnili debat velice aktivně. Každému z nich jsem pak na konci projektu 
jednotlivě sdělil své dojmy z jejich vystupování, co se mi líbilo a kde mohou do příště zabrat. 
 

Jan Žemlička, místopředseda výboru 
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Shrnutí programu HRC (Rady pro lidská práva) 
 
Rada pro lidská práva se poprvé setkala v sobotu na půdě Masarykova gymnázia, 
kde, po stručném a milém představení organizátorů i účastníků, následovala debata 
na etické dilema a také nácvik jednacího řádu. Nedělní program se skládal z cvičného 
jednání na téma humanitární situace v Aleppu, představení obou bodů agendy (jak terorismu 
a jeho vlivu na lidská práva, tak humanitárních a sociálních aspektů války proti drogám) 
a přednášek tří hostů. Jedním byla poslankyně za TOP 09, Helena Langšádlová, 
která mluvila o migraci v ČR a odpovídala na naše četné dotazy. Tím druhým byl poslanec 
Evropského parlamentu a zastupitel Plzeňského kraje, Jiří Pospíšil, který měl přednášku 
na téma Kontrola zbraní na půdě Evropské unie. A jako poslední vystoupila analytička 
think-tanku Evropské hodnoty, Veronika Víchová, která si připravila přednášku a diskusi 
na téma Propaganda. 
 
Pondělní jednání se celé točilo kolem prvního bodu agendy, do kterého se zapojila velká 
část delegátů. Druhý jednací den proběhl v podobném duchu jako první - do diskuse 
ohledně problematiky války proti drogám se zapojila i nečekaně příchozí delegace 
Spojených států mexických (kterou tvořilo předsednictvo Rady pro lidská práva). V úterý 
odpoledne po probrání druhého bodu agendy byla jednání lidskoprávního výboru ukončena 
a nahradilo je Valné shromáždění, kde delegáti HRC zasedli spolu se svými kolegy 
z Ekonomické a sociální rady, které předčili zejména co se týče znalosti jednacího řádu. 
Vášnivá jednání, která vedla hlavní koordinátorka projektu, Tereza Kubínková, trvala 
až do středečního oběda. 
 
Po něm se již přešlo k slavnostnímu zakončení ročníku, kde byli vyznamenáni nejlepší 
delegáti ze všech výborů. Za HRC se zaslouženě stala nejlepší delegátkou Mariana 
Staffenová z Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou a i v lidskoprávním výboru 
se jednalo o zástupce Spojených států amerických. Nejvýraznějšími účastníky byli také 
Sufian Massalema, zastupující Indickou republiku (také z Gymnázia Dr. A. Randy), 
Nikolas-Finn Machander za Syrskou arabskou republiku (Gymnázium U Balvanu, 
Jablonec nad Nisou) a Sára Soukupová z Vysoké školy ekonomické v Praze, 
která zastupovala Stát Izrael. Velmi aktivní byli ale i další účastníci Rady pro lidská práva. 
Všichni také dostali v tištěné podobě závěrečné osobní ohodnocení jejich výstupu, kde mohli 
zjistit např. i svůj pokrok od prvního dne simulace k poslednímu. 
 

Jonathan-Antonín Machander, místopředseda výboru 
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Shrnutí programu PRESS týmu (redakce Diplomat’s Daily) 
 
Poprvé v historii měla Plzeňská diplomatická simulace svůj vlastní Press tým složený 
z účastníků, v jehož rámci se měli naučit psát články a okusit práci novinářů. Naše čtyři 
redaktorky měly za úkol sledovat dění v jednacích místnostech, publikovat rozhovory 
s letošními hosty a samozřejmě také pořizovat fotky z jednání. Jejich práce pak byly 
otisknuty v našich novinách Diplomat’s Daily, kde si je mohli ostatní přečíst, novinky byly 
publikovány na našich webových stránkách a fotky byly umístěny na náš facebookový účet. 
Díky tomu se účastníci dozvěděli i to, co se dělo například na přednáškách, kde sami nebyli. 
Ve středu na slavnostním zakončení projektu byl dokonce vydán bulletin, který obsahoval 
zajímavé informace z celého projektu. 
 
Co nikdo nečekal, byla ostrá přestřelka mezi delegátem Čínské lidové republiky a delegátem 
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, oba z Ekonomické a sociální rady, 
týkající se manželky a ohrožení života prvního zmíněného. A novinářky si i s tímto úkolem 
poradily skvěle, daly prostor k vyjádření oběma stranám a pomohly tento nenadálý konflikt 
vyřešit. Nepochybně to pro ně bylo zajímavým zpestřením už tak pestré práce. 
 
Stanislavě Benešové, Nguyen Ngoc Anh, Vu Thao Chi (všechny z Masarykova gymnázia 
Plzeň) a Alici Kubínkové (Univerzita Karlova v Praze) mnohokrát děkujeme a vzdáváme jim 
tímto hold – byly první a svoji práci zvládly na výbornou! 
 

Vojtěch Domín, člen organizačního týmu 
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Účastníci 
 
Projektu Studentského modelu OSN se zúčastnilo celkem 45 účastníků, z toho 30 z Česka 
a Slovenska a 15 studentů zahraničních (Gruzie a Palestina). Delegaci z Palestiny také 
doprovázeli dva jejich učitelé. Přihlášených bylo o mnoho více, nicméně někteří se nakonec 
z akce odhlásili kvůli neposkytnutí víza či z osobních důvodů a někteří nepřijeli bez omluvy. 
 
Téměř polovinu všech účastníků tvořila anglická Rada bezpečnosti OSN (21 účastníků, 
celkem 47 %), kde zároveň byli i všichni zahraniční delegáti. Druhým nejpočetnějším 
výborem byla Rada pro lidská práva, kde 13 studentů tvořilo 29 % účastníků celého projektu. 
Z výborů OSN bylo nejkomornější jednání již klasicky ve výboru ekonomickém 
– v Ekonomické a sociální radě OSN debatovalo 7 účastníků, tedy 16 % ze všech. V nově 
vzniklé redakci novin Diplomat’s Daily pak operovala plná kapacita výboru, 4 žurnalistky, 
tj. 9% účast projektu. 
 
Struktura účastníků byla následující: 

● podle pohlaví: 

muži:  44 % ženy:  56 % 

● podle věku: 
do 18 let:  49 % nad 18 let:  51 % 

● podle školy: 
střední škola:  67 % vysoká škola:  33 % 

● podle bydliště (kraj/stát): 
Praha:  9 % Středočeský:  7 % Jihočeský:  2 % 
Plzeňský:  20 % Karlovarský:  2 % Ústecký:  0 % 
Liberecký:  11 % Královéhradecký:  0 % Pardubický:  2 % 
Vysočina:  0 % Jihomoravský:  4 % Olomoucký:  4 % 
Moravskoslezský:  2 % Zlínský:  0 % Česko  celk.:  64 % 
Slovensko:  2 % Gruzie:  16 % Palestina:  18 % 

● podle účasti na předchozích ročnících projektu: 
poprvé:  82 % podruhé či více:  18 % 

 
Za každý výbor byl předsednictvem vyhodnocen nejlepší delegát. Oceněni byli tito studenti: 
 
United Nations Security Council (UNSC): 

Václav Benedikt Loula USA Open Gate – gymnázium a základní škola, Praha 

Ekonomická a sociální rada (ECOSOC): 

Dominik Chodounský USA Masarykovo gymnázium, Plzeň 

Rada pro lidská práva (HRC): 

Mariana Staffenová USA Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 
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Vybrané fotografie VI. ročníku Studentského modelu OSN 
 

 
Přednáška s palestinskými studenty a učiteli o situaci na Blízkém východě, 
10. 9. 2016, Masarykovo gymnázium Plzeň 
Autor: Stanislava Benešová 
 

 
Diplomatické soirée, 10. 9. 2016, CAFÉ Papírna Plzeň 

Autor: Nguyen Ngoc Anh  
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Vybrané fotografie VI. ročníku Studentského modelu OSN 
 

 

Slavnostní zahájení jednání, 12. 9. 2016, plzeňská radnice 

Autor. Vu Thao Chi 

 

 

Společná fotografie všech účastníků i organizátorů, 13. 9. 2016, náměstí Republiky 

Autor: Alice Kubínková  
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Organizátor projektu a přípravný tým 
 
Plzeňská diplomatická simulace (dále PDS) je dobrovolný nepolitický spolek studentů 
středních a vysokých škol a občanů zabývajících se organizováním a zajišťováním 
vzdělávacích akcí pro studentskou i širší veřejnost a dalších iniciativ spojených s veřejným 
vystupováním na těchto akcích. Studenti mají díky tomuto spolku možnost diskutovat 
a vyzkoušet si diplomatickou a vyjednávací činnost pomocí netradičních metod v rámci 
nadnárodních organizací. Projekty také nabízí profesionální pohled a názory vysoce 
uznávaných profesorů a odborníků na dané téma při osobním kontaktu. 

Hlavní cíle a poslání PDS 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 a široké veřejnosti s využitím metod 
simulace činnosti organizací národního i nadnárodního charakteru, 

● zajišťovat spolupráci členů Plzeňské diplomatické simulace s veřejností. 

Na přípravě VI. ročníku projektu se podíleli tito členové PDS a dobrovolníci: 
 
Tereza Kubínková hlavní koordinátorka projektu 
Martin Slivoně zástupce hlavní koordinátorky 
Barbora Tichá šéfredaktorka Diplomat’s Daily 
Jakub Kuchar předseda UNSC 
Milan Vosáhlo místopředseda UNSC 
Viktor Karlíček místopředseda UNSC 
Táňa Maršálková předsedkyně ECOSOC 
Jan Žemlička místopředseda ECOSOC 
Branislav Mičko místopředseda ECOSOC 
Vojtěch Domín předseda HRC 
Jonathan-Antonín Machander místopředseda HRC 
Linda Pětioká místopředsedkyně HRC 
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Partneři projektu 
 
Záštitu nad VI. ročníkem Studentského modelu OSN převzali: 

 
Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda vlády České republiky 

 
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády ČR a předseda KDU-ČSL 

 
Projekt finančně a materiálně podpořili: 

 
MUDr. Olga Sehnalová, MBA, poslankyně Evropského parlamentu 

 

 
 

Masarykovo gymnázium Plzeň 
 

 
 

Západočeská univerzita v Plzni 
 

 
 

Informační centrum OSN v Praze 

 
CAFÉ Papírna Plzeň 
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