Výroční zpráva spolku
za rok 2017
I. ASOCIACE DEBATNÍCH KLUBŮ, Z.S.
Asociace debatních klubů, z.s. je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.
Pracujeme s dětmi a mládeží. Jsme dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek. Asociace
debatních klubů, z.s. vznikla v roce 1999 vyčleněním a formálním osamostatněním debatního
programu Nadace Open Society Fund Praha. Svůj počátek proto klademe před formální vznik
asociace, do roku 1995. Jako nástupce programu „Debatní kluby“ („Debatní liga“) jsme se stali
organizátory mezinárodního Debatního programu Karla Poppera v ČR. Rok 2017 tak byl 19.
rokem existence spolku a současně 23. rokem našeho programu.
POSLÁNÍ
Posláním Asociace debatních klubů, z.s. je podporovat intelektuální, sociální a mravní rozvoj
dětí a mládeže. Svého cíle dosahujeme organizací mezinárodního Debatního programu Karla
Poppera. V debatách nehledáme nutně odpovědi a už vůbec ne kompromisy. Spíše se
snažíme učit klást otázky a přiblížit se tak pravdě. Podporujeme otevřené myšlení a otevřenou
společnost.
CÍLE
Cílem činnosti Asociace debatních klubů, z.s. je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže,
prohlubovat znalosti, rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy.
Propagací metody debatování a jejím zaváděním do školních vzdělávacích programů chceme
nabídnout alternativu ke standardním metodám vzdělávání v českých školách.
Debatní program Karla Poppera
Debatní program Karla Poppera založil v roce 1994 americký filantrop George Soros. Inspirací
a motivací mu bylo setkání s významným filozofem 20. století - Sirem K. R. Popperem, kterému
program dedikoval.
Cílem Debatního programu Karla Poppera je napomáhat rozvoji vzdělání a demokratického
myšlení. Nástrojem dosažení cílů programu v ČR je zejména organizování soutěží v
akademickém debatování žáků základních a středních škol (v roce 1997 jsme založili debatní
program pro vysokoškolskou mládež, jeho další organizaci jsme v roce 2001 předali
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vysokoškolákům), přípravou metodiky a vzděláváním v oblasti využití metody debatování ve
formálním i neformálním vzdělávání.
Konečným „produktem“ programu je samostatně, kriticky myslící člověk, který se rozhoduje a
jedná na základě podložených faktů a věcných závěrů, člověk, který respektuje názor druhých
a dokáže mu věcně a účinně oponovat. Svými aktivitami vytváříme nezbytné podmínky pro
účinnou participaci mladých lidí na životě společnosti.
Zdaleka již nejsme jedinou organizací, která nabízí „diskusní“ aktivity pro děti a mládež.
Potenciál debatování otvírá prostor pro další „debatní" aktivity a soutěže. ADK přesto zůstává
jedinou organizací, která nabízí akademické debatování založené na přísných etických a
vzdělávacích principech. Nemyslíme si, že dovednosti a znalosti „padají shůry“.
STANDARDY KVALITY
Asociace debatních klubů, z.s. splňuje standardy kvality International Debate Education
Association.
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II. AKTIVITY V ROCE 2017
II.I ČINNOST ORGANIZACE - SHRNUTÍ
ADK pracovala v 10 krajích České republiky, a je proto v kategorizaci MŠMT ČR řazena jako
nestátní nezisková organizace s nadregionální působností.
Pořádali jsme zejména celostátní soutěže dětí a mládeže v debatování pro talentovanou
mládež - Debatní liga / Debate League, Debatní pohár a mezinárodní debatní turnaj Prague
Debate Spring.
V roce 2017 vyvíjelo činnost 29 debatních klubů, základních článků organizace, ve kterých
bylo zaregistrováno 289 členů a které se zapojily do středoškolského debatního programu.
Činnost spolku je založena především na práci dobrovolníků. Dobrovolníci zejména z řad
učitelů, absolventů debatního programu a studující mládeže aktivně pracovali zejména jako
vedoucí klubů, rozhodčí a organizátoři. V roce 2017 pracovalo cca 60 dobrovolníků.
Členové spolku vzorným způsobem reprezentovali Českou republiku na akcích v zahraničí.
Soutěže Debatní liga a Debate League byly v roce 2017 zařazeny do seznamu přehlídek a
soutěží MŠMT ČR v kategorii „B“, respektive „C“. Soutěž Debatní liga byla zařazena do
programu Excelence středních škol.

II.II VÝZNAMNÉ PROJEKTY A AKTIVITY V ROCE 2017
1. DEBATNÍ LIGA / DEBATE LEAGUE
Celostátní soutěž tříčlenných družstev v debatování je určena dětem a mladým lidem od 13
do 20 let. V roce 2017 byla organizována formou víkendových celostátních turnajů, proběhly
XXII. a XXIII. ročník soutěže (soutěž probíhá v průběhu akademického roku a její ročníky se
tak nekryjí s rokem kalendářním).
Debatéři se utkali celkem na osmi turnajích. Celková účast vyjádřená v osobodnech byla 1914
osobodní, z toho 1668 osobodní tvoří mladí lidé do 26 let. Proběhlo 313 soutěžních debat, z
toho 223 v českém a 90 v anglickém jazyce.
V SOUTĚŽI DEBATNÍ LIGA / DEBATE LEAGUE SE DEBATOVALO NA TYTO OFICIÁLNÍ
TEZE:
Koncepce českého školství by měla být od základu změněna.
The Czech education system should fundamentally change.

Mezinárodní ekonomické sankce přináší více škody než užitku.
International economic sanctions bring more harm than good.
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Válka proti terorismu nezvýšila naši bezpečnost NATO by mělo okupovat Sýrii/
The War on Terror has failed to increase our security NATO should occupy Syria

Státy EU by měly přijmout opatření k lepší integraci muslimů/
States of the EU should adopt policies to improve the integration of musmlims
V ROCE 2017 JSME USPOŘÁDALI TYTO TURNAJE SOUTĚŽE DEBATNÍ LIGA /
DEBATE LEAGUE:20.-22. LEDNA 2017 - SAMOSTATNÝ TURNAJ XXII. ROČNÍKU
DEBATE LEAGUE







24.-26. února 2017 - samostatný turnaj XXII. ročníku Debatní ligy
24.-26. března 2017 - turnaj XXII. ročníku Debatní ligy a Debate League
21.-24. dubna 2017 - finálový turnaj XXII. ročníku Debatní ligy a Debate League
13.-15. října 2017 - první turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy a Debate League
24.-26. listopadu 2017 - druhý turnaj XXIII. ročníku Debate League
8.-10. prosince 2017 - druhý turnaj XXIII. ročníku Debatní ligy

Vítězem XXII. ročníku Debatní ligy se stal tým 50 shades of great z debatního klubu OPEN
GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. Anglickou soutěž Debate League 22 year vyhrál
tým Koťátka z Gymnázia Praha 6, Nad Alejí.
nd

2. DEBATNÍ POHÁR / DEBATE CUP
Celostátní soutěž tříčlenných družstev v debatování je určena dětem a mladým lidem od 13
do 20 let. Soutěží se formami "Karl Popper" a "WSDC". Do soutěže se počítají všechny debaty
uskutečněné v daném období, které rozhodoval akreditovaný rozhodčí.
V roce 2017 se uskutečnily XX. a XXI. ročník soutěže. Celkem se uskutečnilo 481 debat - z
toho 380 v českém a 101 v anglickém jazyce.
V ROCE 2017 SE USKUTEČNILY DVA VĚTŠÍ TURNAJE SOUTĚŽÍ DEBATNÍ POHÁR /
DEBATE CUP:




26.-28. května 2017 - otevřený turnaj XXI. ročníku Debatního poháru a Debate Cup
15.-17. září 2017 - otevřený turnaj Open Gate Open

Vítězem XIX. ročníku Debatního poháru se stal tým Křižáci z gymnázia Opatov. Anglickou
soutěž Debate Cup 20th year vyhrál tým OMG OPEN GATE – gymnázium a základní škola,
s.r.o.
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3. ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH DEBATNÍCH SOUTĚŽÍ A DOBROVOLNÍKŮ DEBATNÍCH
KLUBŮ
Odborná příprava a vzdělávání dobrovolných a dalších pracovníků pro práci v NNO je součástí
Výchovně vzdělávacího debatního programu dětí a mládeže. ADK uspořádala jedno
metodické školení pro debatéry a jedno třídenní akreditační školení rozhodčích:



15.-17. září 2017 - školení rozhodčích a debatérů, Open Gate Open

4. MEZINÁRODNÍ DEBATNÍ TURNAJ PRAGUE DEBATE SPRING 2017
Čtvrtý ročník mezinárodního debatního turnaje Prague Debate Spring se konal 17.-20. února
2017 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Magistrátu hlavního města Prahy,
kterým tímto děkujeme za podporu. Zúčastnilo se jej 46 týmů a 53 rozhodčích ze zemí, které
na turnaj již tradičně jezdí, například Kanady, Číny, Slovinska, Rumunska či Německa, a také
řady nových - Indie, Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů a Gruzie. Tím se turnaj
zařadil mezi největší a nejrozmanitější v Evropě, čímž navázal na úspěch svých předchozích
ročníků. Koordinační tým ve složení Richarda Gracly, Jana Novotného a Václava Soukupa
děkuje rozhodčím a dobrovolníkům za pomoc při organizaci turnaje.
5. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE A VÝMĚNY
V roce 2017 se podařilo udržet vysoké počty reprezentantů z předchozích let. Členové ADK
se aktivně zapojili do řady mezinárodních akcí, ve kterých reprezentovali české debatování v
zahraničí. Na debatních soutěžích v zahraničí v roce 2017 reprezentovalo 23 debatérů a 8
rozhodčích. Někteří však reprezentovali vícekrát, a tudíž se můžeme chlubit 44 účastmi
debatérů a 15 účastmi rozhodčích.
Z 23 debatérů vyjelo 11 na svoji první zahraniční akci. V tomto je velký příslib do budoucna,
který se budeme snažit dále rozvíjet. Za předeslanými úspěchy stojí především stabilní
reprezentační tým – tzv. National Squad, který se pod vedením členů zahraničního výboru a
bývalých reprezentantů pravidelně schází a připravuje se na mezinárodní akce. National
Squad je otevřený i mladším nadějným debatérům, čímž by měla být zajištěna kontinuita
reprezentačního týmu v dalších letech.
Čeští reprezentanti dosáhli také značných úspěchů. Naše týmy se probojovaly do osmifinále
turnaje Winter Holidays Open, čtvrtfinále turnajů v Ljutomeru a Bratislavě a dokonce do
semifinále turnaje Nordic Schoold Debating Championships. Rozhodčí z ADK pravidelně
hodnotí vyřazovací kola turnajů, kterých se účastní. Jmenovitě uvádíme ty, kteří rozhodovali
finále: Bedřich Bluma – Ljutomer a Stuttgart, Michal Pečeňa – Bratislava.
ČLENOVÉ ADK SE ZÚČASTNILI MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍ A VÝMĚN:




27.-29. ledna 2017 – English College Open; Tallinn, Estonsko
3.-5. března 2017 – Nordic Schools Debating Championships; Kodaň, Dánsko
9.-11. března 2017 – International Worlds Schools Debate Tournament; Ljutomer,
Slovinsko
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31. března-3. dubna 2017 – Bratislava Schools Debating Competition; Bratislava,
Slovensko
24. června-1. července 2017 – World Schools Debate Academy; Kranjska gora,
Slovinsko
1.-11. srpna 2017 – World Schools Debating Championships; Bali, Indonésie
9.-15. listopadu 2017 – EurOpen; Stuttgart, Německo
15.-17. prosince 2017 – Winter Holidays Open; Záhřeb, Chorvatsko

II.III DALŠÍ AKTIVITY
PRAŽSKÝ MAJÁLES
V dubnu jsme se zúčastnili hudebního festivalu Majáles, který se konal v Praze Letňanech.
Byli jsme součástí univerzitní zóny pod Univerzitou Karlovou. Pomocí různých debatně
zaměřených aktivit jsme se snažili ukázat náš program mladým lidem a zároveň podnítit
diskuzi o různých společensko-politických tématech.
KRÁLOVSKÁ DEBATA
Součástí našeho působení na Majáles 2017 byla příprava tzv. Královské debaty. Kandidáti na
krále Majáles z pražských univerzit od nás dostali školení základů argumentace a rétoriky. V
následné debatě měli přesvědčit na 300 diváků v sále a další pomocí živého přenosu o tom,
že jsou nejvhodnějšími kandidáty.

III. PODĚKOVÁNÍ
Úspěšnou práci Asociace debatních klubů, z.s. v roce 2017 a plnění významných výchovných
a vzdělávacích cílů spolku umožnily finanční dotace, granty a dary. Za možnost prohlubovat
vzdělání a dovednosti dětí a mládeže chceme poděkovat zejména:



České radě dětí a mládeže
Domovu mládeže, Pardubice



Ekon Alfa spol. s r.o.
Gymnáziu a Střední škole pedagogické, Nová Paka
Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce
Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově
Gymnáziu Nad Alejí v Praze
Magistrátu hlavního města Prahy












Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
OPEN GATE - gymnáziu a základní škole, s.r.o.
Panu Jiřímu Švarcovi
Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze



Senátu Parlamentu České republiky
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VOŠ a SŠ Technické Česká Třebová

Poděkování patří i dobrovolníkům – učitelům, rozhodčím, organizátorům akcí, orgánům ADK,
debatérům, pracovníkům místních samospráv, představitelům sdružení rodičů a nadací škol,
ředitelstvím škol, rodičům debatérů a dalším.

IV. ORGÁNY ADK V ROCE 2017
VOLENÉ




Prezident ADK: Jan Novotný



Kontrolní a revizní komise: Bedřich Bluma, Jan Dragoun, Josef Mezera

Představenstvo: Kateřina Hanzelková, Zbyněk Piech, Petr Pospíšil, Václav Soukup,
Dominik Tichý, Judita Zelbová

JMENOVANÉ



Ředitelství soutěží: Dušan Hrabánek (vedoucí), Martina Dolečková, Jan Dragoun,
Gabriela Horynová, Matěj Pilát, Markéta Pilátová



Výbor pro mezinárodní vztahy: Václav Soukup (vedoucí), Bedřich Bluma, Richard
Gracla, Petr Pospíšil, Josef Švec

K 31. prosinci 2017.

V. HOSPODAŘENÍ SPOLKU
NÁKLADY








Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Služby – nájemné
Mzdové náklady
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Poskytnuté členské příspěvky

13 863
6 635
1 391 323
53 300
18 091
2 114
6 506

VÝNOSY





Kurzové zisky
Přijaté příspěvky (dary)
Účastnické poplatky + členské
Provozní dotace

271
4 000
1 027 034
332 802

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Ztráta

127 725
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ZPRÁVA KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE
Bude doplněna.
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