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Ve druhém zářijovém týdnu jsem měl to štěstí zúčastnit se již pátého ročníku Českého modelu 

amerického kongresu. Tento vzdělávací program, zaštiťovaný mnohými sponzory, má za úkol 

především zlepšit komunikační  schopnosti, naučit účastníky jednacím procedurám, zvýšit povědomí 

o struktuře a fungování amerického politického systému a mnohé další. Program byl založen 

odchovanci pražského studentského summitu a díky lepší zpětné vazbě tak může v mnoha ohledech 

nabídnout dokonce víc, než summit samotný. Je nesmírně těžké Vám  na těchto pár řádcích popsat, 

čím byl ČMAK 2015 nejvíce zajímavý, přínosný a co mě na něm tak nadchlo.  Jak totiž většina 

účastníků říká, musíte se tím projednat a prodiskutovat od samého začátku až do úplného konce. 

Mají pravdu. Jenom tak totiž doopravdy oceníte způsob, jakým vám tento program obohacuje 

znalosti a dovednosti. Model byl takřka úplný, tudíž nechyběli lobbisté, novináři, ministři, zástupci 

různých zájmových skupin a hnutí a dokonce korespondoval se stávající politickou situací, takže počty 

křesel na Republikánské či Demokratické straně byly ve zmenšeném měřítku procentuálně stejné, 

jako ve skutečnosti. Nechyběly ani přednášky známých českých politologů a dokonce se na slavnostní  

uvítací ceremoniál  přišel osobně podívat americký velvyslanec  Andrew H. Schapiro! Věk není nijak 

limitován a tak jsem měl možnost seznámit se se studenty právnických či politologických fakult a 

získat nové přátele, kteří se zajímají o podobné záležitosti,  mě velice blízké. Důležité však je, abyste 

doopravdy chtěli mluvit a aby vás tento model primárně zajímal, protože čím mladší jste, tím těžší je 

argumentovat proti starším a zkušenějším účastníkům a tím více musíte obhajovat své postoje a 

názory. Obávám se, že těm, kteří by se jeli jen tak podívat, by se akce nelíbila už jen proto, že by vás 

ostatní, jak se říká, „zašlapali do země“. Abych citoval jednu nejmenovanou senátorku 

v Republikánské straně: „Ti lidé se chtějí hádat!“ Nejenom to, chtějí se hlavně vzdělávat a rozvíjet 

svého ducha v této oblasti. Doslova cítím, že bych Vám o tom mohl psát celé hodiny. To bohužel 

nejde.  Závěrem bych tedy Vám, všem  studentům, kteří o podobné akci uvažují, rád popřál hodně 

štěstí. Don’t be afraid, JUST ČMAK IT!  
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