Orientační program Českého modelu amerického kongresu 2020
A.

Přípravná část a zahájení

Neděle
Protože je letošní program opravdu nabitý, přípravná část začne již v neděli 6. 9. v dopoledních hodinách.
Registrace budou zahájeny v 10:30 a ukončeny v 11:30. Na pozdější registraci je nutné se předem dohodnout
s registračním týmem na registrace@americkykongres.cz.
Na registrace naváže úvodní orientace, kde se dozvíte, jak Kongres funguje v reálné americké politice a jaké
mechaniky obsahuje náš plzeňský Kongres. Tato část je povinná, a to i pro účastníky, kteří se již modelu
účastnili v minulých letech. Letošní ČMAK je v mnoha ohledem odlišný a je nutné, aby se účastníci s pravidly
a principy modelu dobře seznámili.
Na nedělní přípravnou část je možné dorazit v neformálních oblečení, event. se zavazadly. Vše bude po dobu
přípravné části hlídáno organizačním týmem.
Od 18:00 proběhne v prostoru společenského sálu Alfa v Plzni slavnostní zahájení za účasti významných hostů.
Mezi koncem přípravné části a slavnostním zahájení bude dostatek času na ubytování a převlečení do
formálního oblečení.
Pondělí
V pondělí se naváže na nedělní přípravnou část. V programu budou přednášky na téma americké politiky od
významných hostů z akademické obce i praxe. Následovat budou semináře v menších skupinkách, kde je pro
vás připravena řada aktivit na prohloubení nabytých znalostí.
Po obědě se v rámci výborů (exekutiva na výborech, novináři a lobbisté samostatně) seznámíte s předsednictvy,
s budoucí agendou a zkusíte si cvičné jednání.
B.

Stranická a frakční jednání

Součástí každého ČMAKu jsou i stranická a frakční jednání. Poslanci se budou účastnit svých stranických jednání
v pondělí odpoledne a dále pak ve čtvrtek odpoledne před plénem Sněmovny. Jednání sněmovních frakcí (kde
se letos budou opět volit lídři frakcí), proběhne v pondělí po stranických jednáních a ve čtvrtek ráno.
Senátoři se budou stranických konferencí účastnit v pondělí odpoledne a ve středu po obědě před zahájením
pléna Senátu. Senátoři letos nemají frakční jednání.
Lobby, exekutiva ani novináři samozřejmě stranickou ani frakční příslušnost nemají.
C.

Jednání ve výborech

Srdcem modelu je každoročně jednání ve výborech. Sněmovna letos bude jednat v 6 výborech, a to v průběhu
úterý, středy (vyjma dopoledne) a čtvrtka.
Zvláštním orgánem Sněmovny je Výbor pro jednací řád. Členy tohoto výboru zvolí plénum Sněmovny na svém
úterním zasedání. Výbor pro jednací řád bude jednat ve čtvrtek v pozdních odpoledních hodinách, kdy vybere
ty zákony, které jsou dle něho vhodné pro páteční plénum Sněmovny.
Senát letos bude ve 3 výborech jednat pouze v průběhu úterý.

D.

Jednání na plénu

Vyvrcholením jednání je plénum Sněmovny a Senátu. Sněmovna letos zasedne nejprve v úterý ráno a zvolí si
své představitele do Výboru pro jednací řád. Plénum pak zasedne opět v pátek, kde budou projednány zákony,
které pro plénum Sněmovny Výbor pro jednací řád ve čtvrtek vybere. Senát bude v plénu jednat ve středu, ve
čtvrtek i v pátek.
E.

Akreditovaní pozorovatelé (novináři, lobbisté a exekutiva)

Ministři jsou přiděleni do jednotlivých výborů Sněmovny nebo Senátu dle agendy svého rezortu. Na plénu
Sněmovny ani Senátu jim nebude účast umožněna. Kromě jednání na výborech se budou ministři účastnit
zasedání exekutivy s prezidentkou a dalšími členy kabinetu. Tato jednání proběhnou v průběhu pondělního
odpoledne, čtvrtečního dopoledne a pozdního odpoledne.
Lobbisté budou mít relativní volnost pohybu mezi sněmovními a senátními výbory. Řídit se budou pouze
instrukcemi od nadřízených v rámci svých organizací nebo firem. Lobbisté se kromě výborů Sněmovny, resp.
Senátu mohou pohybovat také na plénu obou komor. Nemohou zde však vystupovat.
V pátek dopoledne pak lobbisté a ministři zasednou ke krizovému jednání tripartity.
Novináři se mohou volně pohybovat mezi jednotlivými jednacími místnostmi, využívat své studio v přidělené
místnosti, jakož i jiné plzeňské interiéry a exteriéry.
F.

Doprovodný program

Součástí Českého modelu amerického kongresu 2020 je i bohatý doprovodný program. Těšit se můžete na
zábavný Pub Quiz týkající se nejen reálií Spojených států a americké domácí i zahraniční politiky, který se
uskuteční v pondělních večerních hodinách.
Ve středu pak proběhne historická simulace zaměřená na jednání v krizové době americké občanské války a
konference guvernérů týkající se výstavby železnic napříč jednotlivými státy federace. Ve středu bude zároveň
možné navštívit Muzeum generála Pattona v centru Plzně. Muzeum obsahuje řadu významných a cenných
předmětů z doby, kdy byla Plzeň osvobozena spojeneckými vojsky na konci druhé světové války. Zajištěn je
výklad kurátora muzea.
Ve středu večer je organizován reprezentační ples Českého modelu amerického kongresu a Centra politických
studií.
Ve čtvrtek pak proběhne politická debata zajištěná Tiskovým centrem Kongresu. Debaty se budou moci
účastnit vybraní zástupci Republikánské a Demokratické strany Sněmovny a Senátu z řadu účastníků. Ostatní
budou moci debatu sledovat v rámci živého vysílání.
Na Pub Quiz je možné se hlásit zde.
Na historickou simulaci je možné hlásit se zde.
Na konferenci guvernérů je možné hlásit se zde.
Na návštěvu Muzea generála Pattona je možné hlásit se zde.
Počet účastníků je omezen, pro historickou simulaci a jednání guvernérů budou účastníci vybíráni na základě
motivačního dopisu.
Lístky na reprezentační ples je možné zakoupit prostřednictvím webových stránek zde.
Účast na doprovodném programu není povinná. pro podrobnosti sledujte naše sociální sítě.
Podrobný program pro vaši pozici, včetně rozpisu jednacích místností a přesného času, obdržíte v neděli 6. 9.
při registracích.

