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a schválili pokud možno takové zákony, kte-
ré by co nejvíce odrážely zájmy jejich voličů.

Aby to ovšem nebylo tak jednoduché, 
jednání se snaží zvrátit ve svůj prospěch 
právě lobbisté, kteří disponují mimo jiné 
možností přispívat na kampaně. Na druhé 
straně barikády pak stojí novináři, kteří ne-
jen glosují probíhající jednání, ale rovněž se 
snaží odhalovat korupci, popřípadě mediál-
ně napomáhat straně, se kterou sympatizují. 
Na závěr projektu jsou pak všem zúčastně-
ným rozdána hodnocení, jež zohledňují jak 
jejich vystupování a práci, tak i množství 
přijatých či rozdaných peněz, případně za-
nechaný mediální dojem. 

Sedím u stolu a je mi dobře
Pokud se vám představa hodin sezení u jed-
nacího stolu zdá jako nezáživná nuda, zdání 
může klamat. Zasedání v reprezentativních 
prostorách jsou totiž plná nejen vypjatých 
diskusí, ale také hlášek a přeřeknutí, kte-
ré pak zejména díky novinářům začínají 
žít vlastním životem na sociálních sítích. 

č
eský model amerického kongresu je 
vzdělávací larp, pořádaný již tra-
dičně každé září v Plzni. Ačkoliv 

cílem je seznámit účastníky s americkými 
reáliemi, fungováním legislativního proce-
su a zlepšit jejich komunikační dovednosti, 
samotný průběh je již víceméně na nich. 
Kromě úvodního dne, který je vyplněn od-
bornými přednáškami od kapacit z různých 
vysokých škol a organizací, tak mají členky 
a členové Kongresu nejvyšší americkou po-
litiku plně ve svých rukou.

Máš moc, tak konej
A jak to celé funguje? Každý aktér si při re-
gistraci vybírá, zda zasedne jako politik ve 
sněmovně či senátu, nebo zda bude dění 
ovlivňovat jako lobbista, popřípadě novi-
nář. Samozřejmě nesmí chybět členění na 
demokraty a republikány a jejich dílčí frak-
ce, stejně jako na kongresové výbory, které 
již mají na starosti konkrétní návrhy záko-
nů. Na politicích pak je, aby pod dohledem 
organizátorů v předsednictvu projednali 

PřiPravit složku s dokumenty, PřiPíchnout jmenovku,  
utáhnout kravatu a vydat se vstříc hodinám dramatic- 
kého jednání. následují debaty s ostatními Politiky,  
vyjednávání s lobbisty a rozhovory s novináři. ano,  
i takto může vyPadat larP. připravili Jakub Merc a Zuzana Hrnčířová

Domeček z karet  
v Domečku z karet
Autor článku se zúčastnil nedávno 
skončeného pátého ročníku akce, ovliv-
něného i populárním politickým thrille-
rem House of Cards (český název netfli-
xovské pecky budeme již nadále pietně 
ignorovat), a odnesl si veskrze pozitivní 
dojmy. Pokud vás tedy simulace tohoto 
druhu zaujala, a popřípadě chcete naži-
vo slyšet projev amerického velvyslan-
ce, jak  to bylo možné při letošním za-
hájení, můžeme tento, ne úplně klasic-
ký, druh larpu plně doporučit. A seriál 
pochopitelně také!

K tomu připočtěme konzervativní republi-
kány citující při jednání Bibli nebo naopak 
některé demokraty snažící se rozpustit CIA 
a podobné státní složky, a je jasné, že o zá-
bavu může být rázem postaráno.

Na druhou stranu je třeba říci, že Český 
model amerického kongresu není jedinou akcí 
svého druhu, jelikož se ale ostatní podobné 
larpy zaměřují většinou na simulaci OSN či 
Evropského parlamentu, patří model Kon-
gresu k těm komplexnějším. Důraz je kla-
den jak na styl vystupování, tak na přípra-
vu, a i když všechna jednání probíhají česky, 
ne vždy lze předloženým návrhům zákonů 
snadno porozumět! ❎

listopaD
7. 11. 2015
Kroniky Belegienu
Brno-Kohoutovice
kronikybelegienu.drevarna.cz

14.–15. 11. 2015
Mlha
Heřmanice v Podještědí
mlha.larp.cz

20.–29. 11. 2015
Pražská hlídka 
Praha
www.prazskahlidka.cz

larp

⊞  Vyzkoušejte si, jaké je to ušpinit si 
ruce ve vrcholové politice!

Larp v doMečku z karet
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