Naše delegace na Pražském studentském summitu
Každý středoškolák, který se zajímá o dění kolem sebe, zná tento pojem. Pojem zahrnující politiku,
diplomacii, žurnalistiku, životní prostředí, lidská práva, světové krize, diskuze, vzdělávání, seberealizaci, zábavu a mnoho jiného. Pražský studentský summit. Projekt pod záštitou nevládní neziskové
organizace AMO (Asociace pro mezinárodní otázky) a desítek významných sponzorů, jenž každoročně
vybírá pod svá křídla přes 400 studentů ze středních a vysokých škol, šest měsíců se jim se zájmem
věnuje a prostřednictvím pěti přípravných workshopů jim vštěpuje potřebné „soft and hard skills“ pro dubnovou pětidenní konferenci. Zájem je obrovský, uchazečů je téměř trojnásobek a s radostí
nyní píši, že letos se delegaci z našeho gymnázia podařilo tak těžkou konkurencí projít a najít své zastoupení v jednotlivých orgánech modelu OSN XXI. ročníku zastupujíce Nigérii. Po absolvování všech
přípravných setkání a doprovodných akcí nadešel čas konference a naše původně pětičlenná delegace se v omezeném počtu pouze tří velvyslanců (Anna Krištofíková- UNEA, Filip Kožíšek- DISEC, Tomáš
Svatý- UNSC) vydala do Prahy. Čekalo nás něco, co bychom si bez summitu nedokázali představit.
Návštěva Ministerstva zahraničních věcí České republiky, návštěva a následná diskuze na Velvyslanectví Nigerijské federativní republiky, slavnostní zahájení v hotelu Ambassador Zlatá husa, desítky
hodin vyjednávání v Kongresovém centru Praha či závěrečné vyhlášení a zakončení letošního ročníku.
Každý z nás si prošel těžkými zkouškami. Často nás tlačil čas, až do noci jsme se učili problematiku
projednávaných krizí na následující den, byli jsme nevyspalí, ve stresu, byl na nás vyvíjen nátlak ze
strany předsednictva a ostatních velvyslanců, ostré diskuze, frustrace z nedobře se vyvíjejícího jednání nebo naopak nutnost zachovat chladnou hlavu ve chvíli, kdy jsme drželi trumf v rukách a nesměli
jsme pro nás výhodnou situaci pokazit, prudké zvraty, přesvědčování, vyjednávací taktiky, plánování,
projev před spoustou posluchačů, rétorika, dikce, intonace, písemný projev a psaní stanovisek či rezolucí, to všechno jsme se museli naučit a zvládnout a díky summitu si domů odvážíme znalosti a
dovednosti, které škola simulovat nedokáže. O to více si jich ceníme a napřesrok se pokusíme dosáhnout jen lepších výsledků. Doufám, že se plánované představení a obsáhlejší přiblížení projektu (nebude chybět více fotek a videí) ve školní aule uskuteční a třeba oslovíme ostatní studenty a budoucí
zájemce, kteří by se chtěli projektu zúčastnit. Za celou naši delegaci jste srdečně zváni. Závěrem bych
rád poděkoval panu řediteli Mgr. Marku Výbornému, pí. uč. Mgr. Veronice Ptáčkové a p. uč. Mgr.
Martinu Plhovi za jejich ochotu, trpělivost a snahu nám pomáhat s projektem i „papírováním“ s ním
spojeným. Vážíme si toho, že nám naše škola umožnila se XXI. ročníku Pražského studentského summitu zúčastnit a z velké části participovala na ulehčení finanční náročnosti programu a hlavního města.
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