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Editoriál
Výkonního prezidenta

Simulace SPECQUE slaví své 20. výročí! Už to budou dvě destiletí, co se účastníci si-
mulace poprvé sešli v Quebecu a společně strávili nabitý týden v duchu euro-atlan-
tických hodnot. Od té doby prošel SPECQUE neuvěřitelným vývojem. Dnes je to největší 
frankofonní simulace Evropského parlamentu na světe a sdružuje víc než 200 nejtalen-
tovanějších studentů z celého světa.

Slavnosti 20. výročí se odehrají v Praze, v srdci Evropy, v krajině, která symbolizuje ry-
chlou tranzici z komunistického režimu na stabilního člena Evropské unie, ve městě, které 
propojuje tradice a modernitu. Bude tomu přesně zde, kde SPECQUE završí svůj dvace-
tiletý vývoj v simulaci, která je moderní, kosmopolitní a otevřená, ale zároveň udržuje a 
ctí své hodnoty. Tak, jak byla Česká republika schopna překonat křivdy dvou totalitních 
režimů, které tížili krajinu od počátku druhé světové války, tak budou účastníci z celého 
světa schopni překonat kulturní rozdíly a odlišné názory a vypracovat legislativní texty 
na nejvyšší úrovni.

Každý rok se dvě stovky nejtalentovanějších frankofonů světa shromáždí bez ohledu na 
jejich národnost, původ nebo politické názory. SPECQUE je mezinárodní fórum otevřené 
diskusím bez jakéhokoliv sociálního, politického nebo ideologického tlaku na nejžhavější 
témata dnešní doby. Finální texty budou prezentovány skutečnému Evropskému parla-
mentu – tímto způsobem účastníci ovlivňují skutečnou politickou scénu v Evropě a jejich 
hlas je slyšet.

SPECQUE se v průběhu let transformovala v mezinárodní simulaci. Dvacátá edice v Praze, 
v nefrakonfonním měste, kde se Západ stýká s východem, bude skutečnou oslavou diver-
zity. Každý rok se pokoušíme oslovit co nejvíce delegací z celého světa, abychom zajistili 
co největší počet odlišných názorů a uhlů pohledu, což dělá i tento ročník tak nevšedním 
a vyjímečným. Apolitismus a nestrannost představují už od počátku klíčové hodnoty si-
mulace a umožňují všem slobodně vyjádřit své názory na základě demokratických pilířů, 
které tak hájíme.

Simulace SPECQUE v Praze bude tou největší, nejpompéznější a nejslavnostnější edicí v 
historii organizace. Vibrujícií atmosféra města, reprezentativní prostory Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky, relevance předmětných textů a participace odlišních 
delegací z celého světa přispějí k úspěchu. Máte možnost být součástí této nezapome-
nutelné edice, která značí významný miník organizace SPECQUE. Máte možnost pomoci 
šířit hlas budoucnosti naší planety!

Ondřej Semerák
Výkonný prezident
SPECQUE Praha 2017



SPECQUE	 je	 nejdůležitější frakofonní simulace Evropského parla-
mentu na světe.	 Projekt,	 který	 vznikl	 v	 roce	 1998	 na	 univerzitě Laval v 
Quebecu	 se	 prosadil	 jako	 spojení	 dvou	 stran	Atlantiku.	Od	 počátku	 své	 pr-
vní	 edice	 sleduje	 simulace	 dvojí	 ambici:	 podpořit	 vědomosti	 a	 vliv	 evrops-
ké demokrace	 a	 podnítit	 transatlantickou	 spolupráci mladých studentů.

Účastníci	 mají	 možnost	 participovat	 na	
věrné replice denní rutiny zvolených 
evropských aktérů	po	dobu	jednoho	týd-
ne.	Mohou	se	tak	vžít	do	mnoha	rolí	a	je-
dnat	 z	 pozic	 europoslanců	 či	 lobistů,	 vy-
zkoušet	 si	 pozici	 novináře, komisaře, 
stínového zpravodaje nebo šéfa politic-
ké skupiny.	Během	plenárních	zasedání,	
parlamentních	 komisí,	 zákulisní	 politiky,	
styku	 s	 médii	 či	 lobisty,	 nebo	 v	 průběhu	
zasedání	 v	 rámci	 politických	 skupin	 mají	
účastníci	 možnost	 rozvíjet	 své	 řečnic-
ké schopnosti, objevovat základy vy-
jednávání, osvojit si přesvědčovací 
techniky a především se seznámit s 
obecným fungováním systému evrops-
ké politiky, zatímco	 uvádějí	 aktuální	 té-
mata	do	 legislativní	praxe	Evropské	unie.

SPECQUE 
ve zkratce...
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Proslov předsedy politické skupiny Parlement 
Italské republiky, Řím (2013)

Závěrečné hlasování během posledního 
Plenárního zasedání na římské radnici (2013)

Po přijetí posledního nařízení plenárním shromážděním
Sherbrooke (Québec), Kanada (2016)



Tento	 styl	 organizace,	 který	 je	 podobný	 způsobu	 fungovaní	 skutečné-
ho	 Evropského	 parlamentu	 umožňuje	 účastníkům	 lépe	 pochopit	 a	 zvlád-
nout	rozhodovací	procesy	evropské	demokracie.	Vnitřní	 řád	simulovaného	
Evropského	parlamentu,	refereční	dokument,	na	základě	kterého	se	organi-
zují	debaty	a	hlasování,	je	založen	na	skutečném	vnitřním	řádu	Evropského	
parlamentu.	Tyto	paralely	promyšlené	do	nejmenšího	detailu	nabízí	zážitek	
přesahující	 jen	 právní	 zvyklosti	 a	 obyčeje	 Evropského	 parlamentu,	 které	
jsou	zde	prezentovány.	S	velkým	množstvím	někdejších	účastníků	absolvu-
jících	stáž	nebo	pracujících	na	pozicích	v	evropských	institucích	–	většinou	v	
Evropské	komisi	nebo	v	Evropském	parlamentu	–	byla	organizace	schopna	
shromáždit	zy	nejkompetetnější	osoby	a	uskutečnit	tuto	simulaci.	Je	nutno	
zdůraznit,	že	důležitý	aktéři	 jako	politické	skupiny	jsou	taktéž	zastoupeni	v	
rámci	simulace.	Hrají	centrální	roli	v	organizaci	týdne,	zatímco	pevně	stano-
vují	ucelenou	formu	odlišných	ideologií	prezentovaných	v	srdci	Evropského	
parlamentu.	Jinak	mají	taky	pedagogickou	funkci	zařazení	účastníků	a	funkci	
senzibilizace.

Avšak na rozdíl od běžne platních praktik v politickém světe, Simulace Avšak 

Avšak na rozdíl od běžně platných praktik v po-
litickém světe, Simulace SPECQUE nevyžadu-
je příslušnost oficiální linii politické skupiny. 
Právě naopak, podporuje europoslance v hájení 
svých osobních názorů a přesvědčení, i když se 
odlklánějí od ideologie strany, kterou mají re-
prezentovat. Tato nestrannost podporuje kulturní 
výměny a prohlubování předmětných otázek.
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SPECQUE ve zkratce ...  

Plenární zasedání v sídle italského Parlamentu
Řím, Itálie (2013)



SPECQUE v číslech...
6	dní	simulace
	 3	oficiální	ceremonie	
	 	 víc	než	200	účastníků	
	 	 	 Víc	než	40	univerzitních	delegací					
	 	 		 	 Víc	než	20	zemí	světa

4	projednané	texty
				 4	plenární	zasadání	živě	visílané	na	Facebooku
	 	 6	vydání	PerSPECQUEtives
	 					 	 6	vydání	televizních		novin	(JT)
	 	 		 	 39	odpovědních	postů
	 	 						 	 			2	400	followerů	et	2	500	like-ů		 	
     (Facebook) 
	 	 	 	 	 	 1	blog	SPECQUEulations
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Od	roku	1998	se	Simulace	SPECQUE	prosadila	jako	úžasný	nástroj	interkulturního	dia-
logu.	Spojením	studentů	ze	všech	koutů	Evropy	a	Kanady,	Simulace	umožňuje	posílit	
mezinárodní	vztahy	a	upevňuje	vztahy	mezi	kanadskou	a	evropskou	mládeží.	Účastníci	
vysílaní	z	renomovaných	univerzit	v	oblastech	politické	vědy,	ekonomie	a	správy,	práva	
nebo	mezinárodních	vztahů	se	spojují	nad	společným	cílem:	výměna,	sdílení	a	dialog.	
Tohle	myšlenkové	nastavení	umožňuje	Simulaci	profitovat	z	kvalitních	debat.

Jejich	osobní	angažovanost,	přísná	příprava,	jejich	kvality,	seriózní	přístup,	dynamismus	
a		otevřený	duch	dělají	z	účastníků	Simulace	studenty,	kteří	se	vymykají	normám	a	dy-
chtí	po	vědomostech	a	kulturních	výměnách.	Otevřeni	světu,	ukazují	se	jako	dynamičtí	a	
entuziastičtí	mladí	lidé	s	chutí	poznávat	jiné	nápady.	Vystupující	z	řady	jiných,	kdy	se	na	
počátku	21.	století	globalizovaná	společnost	nachází	ve	víru	změn,	tenhle	přístup	a	tahle	
otevřenost	 	 	 jenom	upevňuje	a	prohlubuje	 jejich	vzdělání.	Simulace	SPECQUE	taktéž	
přispívá	k	objevení	lídrů	zítřka,	tak	jak	ve	světe	politiky,	tak	i	v	mezinárodních	vztazích	a	
v	soudnictví.

JJedno	z	mnoha	poslání	Simulace	je	i	podpora	demokracie	a	přidružených	hodnot.	Spolu	
s	organizací	simuace	Evropského	parlamentu,	SPECQUE	umožňuje	svým	účastníkům	
poznat	 fungování	 tohoto	centrálního	orgánu	evropské	demokracie	a	 taky	 jeho	místo	v	
hierarchii	rozhodujících	orgánů	na	poli	evropské	i	mezinárodní	politiky.

SPECQUE	každoročně	rozproudí	debatu	ohledně	některých	velkých	otázek	současnosti,	
které	se	řeší	na	poli	evropské	politky.	Tento	postup	umožňuje	účastníkům	angažovat	se	
do	hluboké	reflexe	na	témtata	týkající	se	společnosti	a	přemýšlet	nad	důsledky	různých	

možností,	které	jsou	im	navrženy.	Tyto	
reflexe	a	následující	postoje	jsou	po-
silněny	myšlenkou	stranické	nestran-
nosti	 Simulace,	 která	 předpokládá,	
že	účastníci	i	navzdory	jejich	politické	
příslušnosti	 budou	 propagovat	 jejich	
vlastní	názory.

Na	 závěr,	 SPECQUE	 je	 organizace	
transparentní	a	otevřená.	Od	výběro-
vého	 řízení	 delegací	 až	 po	 nomina-
ci	 odpovědných	 řídících	 osob	 –	 to	
všechno	 se	 odehrává	 v	 souladu	 se	
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Co delá SPECQUE tak výjimecným?

základními	demokratickými	principy.	Jednotlivé	posty	jsou	otevřené	jakékoli	kandidatuře.	
Selekce	je	založena	pouze	na	schopnostech	a	skutečné	motivaci	jednotlivých	kandidátů.



Za	dvacet	let	historie	si	simulace	SPECQUE	vytvořila	vlastní	identitu	založenou	
na	základních	principech,	které	se	dodržují	po	dobu	celé	události.	7	hlavních	
principů	je	zahrnutých	ve	stanovách	asociace,	což	jí		umožňuje	dále	se	vyvíjet,	
ale	stále	zůstat	věrná	své	původní	myšlence.

Frankofonie

Simulace	 je	 od	 svého	 počátku	
vázána	na	užívání	francouzského	
jazyka,	který	se	stal	její	reprezen-
tativní	značkou.	Všichni	účastníci,	
pracovní	texty,	debaty,	oficiální	ko-
munikace:	 všechno	 se	 odehrává	
ve	 francouzštině.	Účastníci,	 fran-
kofoni	 nebo	 frankofilové,	 respek-
tují	tento	princip.	Vzhledem	k	veli-
kosti	simulace	–	v	roce	2015	se	jí	
účastnilo	přes	175	účastníků	z	ce-
lého	světa,	v	roce	2016	150	–	se	
SPECQUE	 stala	 nejvýznamnější	
frankofonní	parlamentní	simulace	
na	 světě	 a	 taktéž	 funguje	 jako	
skvělý	 nástroj	 propagace	 fran-
couzského	jazyka.

Rovnost
Výběrové	 řízení	 Simulace	 se	 řídí	
způsobem	rovnosti	mezi	účastníky	
z	Kanady	a	účastníky	z	Evropy.	Or-
ganizující	asociace	 je	registrována	
na	 obou	 stranách	Atlantiku.	 V	 du-
chu	 tohoto	 principu	 Stanovy	 aso-
ciace	předpokládají	volbu		13	admi-
nistrátorů	v	souladu	s	rovností	mezi	
Evropou	a	Kanadou,	což	umožňuje	
vytvoření	 smíšené	 skupiny	 orga-
nizátorů,	a	o	to	zajímavější	debaty.

Obměna
Simulace	 je	 organizována	 střídavě	
v	Evropě	a	v	Kanadě.	Tento	princip	
obměny	je	fundamentální	z	hlediska	
transatlantického	charakteru	událos-
ti.	Systém	poskytuje	reciproční	obo-
hacení	 evropských	 i	 kanadských	
účastníků	–	každému	tedy	umožňu-
je	poznat	jiný	kontinent	a	životní	styl.
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Naše základní principy 



Diverzita

Simulace	 se	 pokouší	 o	 propojení	
účastníků,	kterých	profily	jsou	značně	
rozdílné.	 S	 cílem	 být	 otevřený	 ja-
kémukoli	 typu	 studenta,	 Simulace	
uvítá	studenty	práva,	politických	věd,	
mezinárodních	vztahů,	studenty	škol	
s	 obchodním	 zaměřením,	 žurnalisty,	
nebo	 tak´éy	 studenty	 technických	
univerzit	 	či	 teologie.	Předešlé	edice	
otevřely	 možnosti	 účastníkům	 ze	
Středního	východu,	Afriky	a	taky	Ka-
ribiku,	 což	 jenom	 posiluje	 myšlenku	
diverzity	Simulace.

Apolitičnost a stranícká 
nestrannost

SPECQUE	se	odlišuje	od	ostatních	
parlamentních	simulací	svou	svobo-
dou	rozhodování,	které	je	ponechá-
no	na	účastnících.	Navzdory	existen-
ci	 politických	 skupin,	 europoslanci	
jsou	podporováni	k	vyjádření	svých	
vlastních	 postojů.	 	 Tahle	 politická	
nezávislost	tlačí	účastníky	do	úplné	
a	 osobní	 angažovanosti	 v	 průběhu	
Simulace.	 Ve	 stejném	 smyslu	 apo-
litismu	 a	 stranické	 nezávislosti	 je	
Simulace	úplně	nezávislá	na	jakém-
koli	 politickém	hnutí,	 které	existuje,	
nebo	kdy	existovalo.

Zelená politika

Od	 roku	 2007	 byla	 zelená	 politika	
zavedena	s	cílem	zmírnit	ekologický	
dopad	Simulace.	Tato	politika	vedla	
k	 drastické	 redukci	 tištěných	 doku-
mentů	 v	 rámci	 Simulace,	 hlavně	
těch,	 které	 byly	 dříve	 distrubovány	
mezi	účastníky.	V	tomto	duchu	byla	
značně	 rozvinuta	myšlenka	užívání	
moderních	technologií,	které	ulehču-
jí	komunikaci	a	výměny	účastníků	a	
taky	jejich	práci	během	Simulace.
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Simulace	je	organizována	asociací	SPECQUE,	neziskovou	organizací	řízenou	
dle	článku	III	zákona	o	společnostech,	Québec	(L.R.C.,Kapitola	C-38).	Správní	
rada	zložena	z	13	členů,	voleních	na	základe	principu	rovnosti	zastoupení	tak	
evropanů	 i	 kanaďanů,	 zabezpečuje	 fungování	 asociace,	 každoroční	 organi-
zaci	 	 	simulace	 i	směřování	asociace	SPECQUE	samotné.	Z	důvodu	 trans-
partentnějšího	vedení	jsou	členové	rady	rozděleni	do	dvou	komisí:	Výkonnou	
radu	 tvořenou	 prezidentem	 s	 5	 výkonnými	 vice-prezidenty	 a	 Správní	 radu,	
zastoupenou	 prezidentem	 a	 6	 administrátory	 bez	 výkonné	 moci.	 Všechny	
činnosti	jsou	spoluorganizovány	se	SPECQUE-Europe,	asociacíi	se	sídlem	v	
Paříži,	ustanovenou	dle	francouzského	práva,	která	legálně	zastřešuje	Správní	
radu	SPECQUE	na	území	Evropské	Unie.

Naše vedení
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Chloé BLOUIN-ST-GELAIS
Prezidentka Správní rady SPECQUE 2017

Cloé	 je	aktuálně	v	posledním	ročníku	studia	práva	na	Univerzitě	
Sherbrooke	 (Kanada),	 kde	 se	 této	 oblasti	 věnuje	 po	 úspešném	
dokončení	víceoborového	studia	mezinárodních	záležitostí	a	mo-
derních	jazyků	Univerzity	Laval	(Kanada).	Navíc	Chloé	strávila	rok	
studia	i	na	evropském	kontinentu	ve	španělské	Granadě.	Poprvé	
se	účastnila	simulace	SPECQUE	v	roce	2015	v	Lille	(Francie)	v	roli	
europoslankyně	s	delegacíi	Univerzity	Sherbrooke.	V	loňské	edici	
v	Sherbrooke	zastávala	hned	nekolik	pozic	–	poslankyně	Europar-

lamentu,	šéfky	delegace	i	neexekutivní		administrátorky	Správní	rady	asociace	SPECQUE.	
Pro	edici	v	Praze	2017	se	rozhodla	pokračovat	ve	svém	působení	a	byla	zvolena		za	pre-
zidentku	Správní	rady.



Výkonná rada

Ondrej SEMERAK
Prezident Výkonné rady

Jakub SINDELAR
Vice-prezident Výkonné 
rady pro logistiku

Jakub,	 student	 sociálních	 věd	 Univerzity	 Karlovy	 v	 Praze,	 se	
specializuje	v	oboru	Západních	studíi.	Účastnil	se	už	4	simulacíi	
SPECQUE,	 kde	 začal	 rolí	 europoslance	 v	 roce	 2013	 v	 Římě,	
pokračoval	postem	Šéfa	delegace	v	Edmontnu	2014	a		v	2015	ve	
francouzskom	Lille	předsedal	parlamentní	komisi.	

Christy PETIT
Vice-prezidentka Výkonné 
rady pro akademický dozor

Aktuálně	 v	 druhém	 ročníku	 doktorátu	 Fakulty	 práva	 Evrops-
kého	 institutu	 (IUE,	 Florencie,	 Itálie),	 Christy	 sa	 věnuje	 přede-
vším	výzkumnému	projektu	 zaměřenému	na	prostředky	kontroly	
Evropské	bankovní	unie.	V	kontextu	studíi	měla	Christy	šanci	po-
prvé	zúčastnit	se	simulace	SPECQUE	s	delegací	 Institutu	 IUE	v	
Lille	2015	jako	europoslankyně.	Pro	následující	edici	v	Sherbrooke	
se	Christy	 rozhodla	 vést	delegaci	Collège	d’Europe	a	pokračuje	
postem	vice-prezidentky	Výkonné	rady,	kde	je	odpovědná	za	aka-
demický	dozor.
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Ondřej,	 Student	 Evropských	 studíi	 Univerzity	 Karlovy	 v	 Praze,	
obohatil	své	znalosti	o	fungování	institucií	Evropské	Unie	během	
univerzitní	stáže	na	 Institutu	politických	studií	v	Paříži	 (Science	
Po)	a	angažováním	se	v	najprestižnejších	simulacích	Evropské	
Unie.	Po	jeho	zvolení	za	předsedu	strany	Socialistů	a	Demokratů	
pro	Model	of	European	Union,	každoroční	simulace	EU,	která	se	
koná	v	prostorech	EP	v	Strasbourgu,	byl	jmenován	a	znovuzvolen	
členem	Content	Team-u	pro	edice	2016	 i	2017	 této	největší	si-
mulace	Evropské	Unie	na	světe.	V	tomto	kontextu	se	účastnil	 i	
simulace	SPECQUE	v	 2015	 jako	 europoslanec.	Po	 zkušenosti	
z	Lille	zastával	pozici	vedoucího	české	delegace	v	Sherbrooku	
2016,	začal	pracovat	na	kandidatuře	Prahy	a	pro	edici,	kde	Praha	
vyhrála	post	hostitelského	města	má	tu	čest	zastávat	post	Výkon-
ného	prezidenta.	



Kristina EMELIANENKO
Vice-prezidentka Výkonné rady 
pro komunikaci

Po	získání	 titulů	 v	 oborech	Klasické	 filologie	 v	Rusku,	Me-
zinárodních	vztazích	ve	Francí	a	Politických	vědách	v	Itálí,	se	
Kristina	věnuje	oblasti	komunikace	v	různých	mezinárodních	
projektech	zaměřených	na	energetiku	i	problematiku	životního	
prostředí.	Je	nadšenou	mediátorkou	pro	kulturní	i	edukačné	
projekty.	Svou	první	zkušenost	se	simulací	SPECQUE	získa-
la	během	edice	v	kanadském	Sherbrooke.

Cécilia VIDOTTO    
Vice-prezidentka Výkonné rady 
pro výběr účastníků

Cécilia,	 studentka	 programu	 dvojího	 diplomu	 Univerzity	
Science	Po	Bordeaux	a	Univerzity	Turín,	 se	specializuje	v	
Evropských	studích	ve	Francí	a	Mezinárodních	vztazích	i	po-
litice	MENA	v	Itálí.

Edice	 Praha	 2017	 bude	 již	 3.	 účastí	 Cecílie	 na	 simulaci	
SPECQUE.	Po	první	zkušenosti	z	Lille	2015	v	roli	europos-
lankyně,	vedla	Cecilia	komisi	FEMM	v	Sherbrooke	2016.	Pro	
2017	se	těší	na	výzvy	v	roli	Vice-prezidentky	Správní	rady.
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Yanick LEFEBVRE
Pokladník a administrátor 
sekce finnací a komunikace 
Vice-prezident Výkonné rady 
(dočasný)

Po	 získání	 certifikátu	 v	 oboru	 filantropie	 na	 Univerzite	 v	
Montreálu	a	certifikátu	v	administrativě	veřejných	záležitostí	z	
Univerzity	Québec	Trois-Rivières,	se	Yanick	věnuje	filantropii,	
politice	a	působí	hned	v	několika	místních	organizacích	v	Qué-
becu.	Yanick	se	řadí	i	mezi	zakladatelé	místní	politické	strany	
Projet	Montréal,	byl	i	kandidátem	ve	federálních	kanadských	
volbách	v	2015.	Právě	za	svých	studíi	na	Univerzitě	Québec	
à	Trois-Rivières	 se	Yanick	 o	 simulaci	 SPECQUE	 dozvědel.	
Byl	členem	první	delegace	své	univerzity	v	Římě	2013,	kde	
si	rodinu	SPECQUE	zamiloval.	Jako	europoslanec	se	účastnil	
i	edice	v	Edmontonu	2014,	to	už	jako	člen	redakčního	týmu,	
a	 fotograf	 v	 edicích	Lille	 a	Sherbrooke.	Pro	Prahu	2017	 se	
Yanick	rozhodl	pomoct	v	udržení	kontinuity	simulací	jako	ad-
ministrátor.



Naše simulace měla tu ěest být pěivítána v děleěitých  a unikátných prostorech 
Italského parlamentu Villa Médici v ěímě 2013,  v Organizaci civilního mezinárod-
ního letectví v Montreálu (2012), i v prostorech Soudního dvora Evropské unie v 
Luxembourgu (2011).
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20 let historie,
20 simulací

A stále...
V	průběhu	20	 let	historie	simulace,	střídavě	mezi	Evropou	a	Kanadou,	
byla	naše	organizace	schopna	přinést	19	simulacíi,	každou	trochu	jinou,	
ale	všechny	propojené	se	stejnými	hodnotami,	s	cílem	zaručit	jedinečný	
zážitek	 pro	 účastníky.	 Z	Québecu	 až	 do	Paříže,	 přes	Krakov,	Berlín	 a	
Toronto,	 různé	Správní	 rady	neustoupili	žádné	výzvě	a	dokázali,	že	si-
mulace	SPECQUE,	Simulace	Evropského	parlamentu	Kanada	–	Quebec	
–	Evropa,	umí	vytvořit	nezapomenutelnou	zkušenost.	Nezáleží	na	místě	
konání	simulace,	každá	je	zcela	závislá	na	dobrovolné	práci	své	Správní	
rady,	která	 je	 tvořena	nadanými	a	výjimečnými	mladými	 lidmi,	kteří	vě-
nují	 svůj	 čas	 organizaci	 a	 přípravě	 udalosti,	 aby	 byl	 daný	 ročník	 opět	
pokračováním	skvělé	a	úspěšné	tradice.

1998 Québec, Québec, Kanada  
1999 Strasbourg, Francie, Evropa
2000 Québec, Québec, Kanada
2001 Barcelona, Španělsko, Evropa
2002 Ottawa-Gatineau, 
  Ontario-Québec
2003 Krakov, Polsko Evropa
2004 Toronto, Ontario, Kanada 
2005 Brusel, Belgie, , Evropa
2006 Montréal, Québec, Kanada  
2007 Paříž, Francie, Evropa

2008 Québec, Québec, Kanada 
2009 Berlin-Drážany, Německo, 
  Evropa
2010 Moncton, N-B, Kanada
2011 Luxembourg, Luxembourg, 
  Evropa
2012 Montréal, Québec, Kanada
2013 Řím, Itálie, Evropa
2014 Edmonton, Alberta, Kanada
2015 Lille, Francie, Evropa
2016 Sherbrooke, Québec, Kanada



Program
K	lepšímu	pochopení	celkové	logistiky	simulace,	zastoupení	práce	v	komisích	i	zasadání	
v	plénu,		přikladáme	program	XX.	edice	SPECQUE	:

 
Neděle 30. Července 2017 
10:00-15:00	Příjezd	účastníků	
16:00-17:00	Slavnostní	otevření	
18:00-20:00	Úvodní	piknik
20:00	Schůze	v	politických	stranách

Pondelí  31. Července 2017
9:00-12:30	Plenární	zasadání
13:30-17:00	Plenární	zasadání	
18:00-20:00	Zahajovací	ceremonie	
21:00-22:00	Schůze	komisí	

Uterí  1.srpna 2017
9:00-12:30	Práce	v	komisích	
13:30-17:00	Práce	v	komisích	
17:00-18:30	Práce	v	politických	stranách
20:00	Schůze	politických	stran
22:00	Společenský	večer	v	centru	Prahy

Středa 2. srpna 2017 
9:00-12:30	Práce	v	komisích	
13:30-17:	Práce	v	komisích	
17:00-19:00	Práce	v	politických	stranách	
20:30	Schůze	politických	stran	
22:00	Společenský	večer	v	centru	Prahy

Čtvrtek 3. srpna 2017
9:00-12:30	Plenární	zasadání	(týkající	se	práce	
v	komisích)
13:30-17:00	Plenární	zasadání	(týkající	se	
práce	v	komisích)
22:00	Společenský	večer	v	centru	Prahy

Pátek 4 .srpna 2017
9:00-12:30	Plenární	zasadání	(Nařízení)
13:30-17:00	Plenární	zasadání	(Nařízení)
19:00	Český	večer

 

Sobota 5. srpna 2017 
9:00-12:30 Plenární zasadání (záverečné hla-
sování)
13:30-17:00 Generální shromáždění 
19:00 Závěrečná ceremonie

Neděle 6. srpna 2017
11:00 Check-out, odjezd
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Zdroje
>	Účastnické	poplatky																										

Celkově

        Výše 
1 945 850 CZK            72 000 €           100 000$

1 945 850 CZK    72 000 €   100 000$

Předpokládané příjmy

Organizační náklady
>	>	 Náklady	na	přípravu	(tisk,	ko-
munikace,	podklady,...)
Náklady na logistiku
>	 Ubytování
> Stravování
>	 Logistika
  
Celkově

Předpokladané náklady

      Výše

236 900 CZK               8 750 €            12 200$

     947 100 CZK             35 000 €            48 800$
   1 372 900 CZK             50 800 €            70 800$
      427 000 CZK             15 800 €            21 900$   

 3 116 325K   110 350 €  153 700$
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Predpokladaný rozpočet 20. EDICE SPECQUE



Pod patronátem europoslancu z 
Ceské republiky
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Luděk NIEDERMAYER Olga SEHNALOVÁ

Jan KELLER

Pavel TELIČKA

Pavel SVOBODA



       Naši partneri
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Radnice Hlavního města Prahy

Institut français de Prague



  Webová	stránka

www.twitter.com/laspecque

www.specque.org 

Spojení	SPECQUE

www.facebook.com/specque

Kontaktné	osoby
Chloé	B.	St-Gelais
Prezidentka Správní rady
president.ca@specque.org

Ondřej	Semerák	
Prezident	Výkonné	rady
president.executif@specque.org

SPOLEČNĚ
přispějme k výchově našich 
budoucích veřejných činitelů
Rádi Vás uvidíme mezi námi !

Děkujeme za pozornost !

Kontakt na oddělení komunikace  
communication@specque.org 
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KONTAKT



Fotografie:
Marie-Alexandre Boutet-Talbot
André-Anne Dion
Thibaud Morin
Yanick Lefebvre


