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Slovo prezidenta

Vážené kolegyně, kolegové a studenti, milí přátelé debatování!
Rád bych v krátkosti zhodnotil právě uplynulý rok činnosti občanského sdružení Asociace debatních
klubů (ADK).
Jsem přesvědčen, že rok 2002 byl pro ADK úspěšný. Všechny soutěže proběhly řádně a ke spokojenosti
účastníků. Zájem o dětské debaty v rámci programu pro základní školy stoupá. Přibyli noví rozhodčí.
Přibylo také členů ADK - oproti roku 2001 téměř o třetinu! Byl dokončen překlad nové základní debatní
brožury do češtiny. Podařilo se vyřešit některé byrokratické záležitosti organizace (byly přijaty vnitřní
směrnice, organizační řád, proběhla změna stanov, změna sídla, apod.) Znovu jsme byli zařazeni do
seznamu soutěží doporučených MŠMT ČR (soutěže středoškolské i pro děti). Získali jsme také akreditaci
MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Ani naše finanční situace nebyla špatná: získali jsme dva granty nadace Stiftung OSI Zug, tři nadační
příspěvky OSF Praha, dotaci MŠMT, turnaj v Budišově finančně podpořilo město Přerov. Podařilo se
nám úplně či částečně smazat starší závazky. Úspěšně jsme prošli několika finančními kontrolami.
Jsem přesvědčen, že se nám podařilo splnit vytyčené krátkodobé cíle. Do roku 2003 ADK vstupuje jako
důvěryhodná organizace, ve které platí dané slovo,
ve které sliby a přijaté závazky se příkladně ctí a
„Jsem přesvědčen, že rok
plní, jako organizace, která bezprecedentním a
2002 byl pro ADK úspěšný“
nezištným
způsobem
naplňuje
ušlechtilé
vzdělávací a výchovné cíle. ADK je organizací, pro
kterou pracovat a věnovat jí volný čas znamená radost a potěšení z vědomí, že vaše úsilí a energie jsou
dobře a účelně využity.
Letošní rok 2003 je pro nás všechny výzvou. Poprvé totiž není předem zabezpečen rozpočet soutěže a
chod organizace tak, jak jsme byli zvyklí. Nemalé prostředky sice zajištěny jsou, ale víme, že na to, aby
věci dobře a spolehlivě fungovaly, je nutné sehnat další peníze. Rok 2004 bude ještě komplikovanější.
Měli bychom tedy položit nové základy dlouhodobého financování naší asociace.
Věřím, že to společně dokážeme. Přeji všem v roce 2003 mnoho zdaru a příjemné zážitky z turnajů a
dalších akcí organizovaných Asociací debatních klubů.
V Příboře dne 20.01.2003
Mgr. René Brinda
statutární zástupce, prezident ADK
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Představení ADK

Občanské sdružení Asociace debatních klubů (ADK) bylo založeno s cílem napomáhat rozvoji
duchovních hodnot, humanitních cílů, rozvoji vzdělání a kultury v České republice. Sdružení napomáhá
aktivnímu sebevzdělávání, které naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací a společenské. ADK se ve své
činnosti opírá především o Popperovu ideu
„Účelem debatování je učit
budování otevřené společnosti, jejímiž hlavními
rysy jsou svoboda a odpovědnost, demokracie a
se, ne vyhrávat. Či spíše
mír. Smyslem práce ADK je zábavnou formou
učení je jediná forma
soutěžních debat vzdělávat mládež v České
vítězství, která má smysl.“
republice a vést ji k tomu, aby se pro ni Popperovy
ideály staly normou budování vlastní osobnosti i
(A.J.Toynbee)
celé společnosti. Soutěžení mládeže není cílem,
ale prostředkem k dosažení tohoto obecně prospěšného záměru. Sdružení organizuje v ČR mezinárodní
Debatní program Karla Poppera: soutěže mládeže v akademickém debatování.
Soutěžní debatování je zájmovou mimoškolní činností rozvíjející přitažlivou formou dovednosti kritického
myšlení, argumentace a rétoriky, prohlubující znalosti účastníků a v konečném důsledku podporující
hodnoty tolerance a kritické úcty k názorům druhých. V soutěžích se debatuje na většinou předem
známá, kontroverzní témata.
Debatní soutěže se organizují pro děti a mládež od 2. stupně ZŠ (či ZvŠ) až po mládež vysokoškolskou.
Soutěže pro střední a vysoké školy se organizují v jazycích českém a anglickém, asociace je nicméně
připravena program nabídnout i v dalších jazycích. Program je otevřen všem zájemcům o
sebezdokonalení, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, předchozí znalosti či etnickou příslušnost.
Zvláštní podporu věnuje ADK zapojení dětí a mládeže romské menšiny v ČR.
Debatní program Karla Poppera byl do ČR uveden nadací OSF Praha v roce 1995, která jej finančně
zajišťovala až do vzniku Asociace debatních klubů v lednu 1999. V současnosti získává ADK prostředky
na svoji činnost zejména prostřednictvím grantů od vládních i nevládních organizací, orgánů místní
samosprávy a z darů sponzorů. Pro svoji další činnost hledá Asociace jak sponzory jednotlivých akcí, tak
generálního partnera.
Asociace debatních klubů chce být otevřenou organizací, do jejíž práce se může zapojit kterýkoliv
zájemce, který splňuje podmínky dané Stanovami ADK. Členové ADK pracují v asociaci zcela na bázi
dobrovolnosti a vlastního zájmu. Cílem není vytvářet elitní organizaci mladých intelektuálů, ale nabízet
příležitosti každému, kdo touží po sebezdokonalení.
Asociace debatních klubů si také klade za cíl vytvořit v České republice alternativu k dosud běžným
metodám vzdělávání ve školách, nabídnout své i zahraniční zkušenosti s prací se studenty a žáky na
bázi budování vzájemně odpovědného vztahu k vzdělávacímu procesu.
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Debatování v ČR

DEBATNÍ FORMÁT KPDP
Akademické soutěžní debaty probíhají v České republice nejčastěji formou tzv. KPDP formátu. V něm
proti sobě diskutují dvě tříčlenná družstva na předem zadané kontroverzní téma. Zatímco jedna trojice
téma obhajuje, oponenti se ho snaží co nejvíce
Debatní formát KPDP je
zpochybnit. Řečníci jednotlivých stran se střídají
v přesně daném pořadí s řečnickými projevy o
řečnickým soubojem dvou
délce cca 5-6 minut. O vítězství v debatě rozhodují
tříčlenných družstev.
kvalifikovaní rozhodčí, držitelé akreditace ADK.
Posuzují zejména kvalitu argumentace řečníků, promyšlenost jejich postupu, spolupráci uvnitř týmů a
rétorické dovednosti. Soutežní debata vzdáleně připomíná soudní při, v níž se žalobce snaží dokázat své
tvrzení o vině a obhájce se snaží jeho tvrzení zpochybnit. Vhodnou analogií je i politická diskuze
v parlamentu, v níž se vládní poslanci snaží prosadit vlastní návrhy a opoziční mluvčí je věcně kritizují.
JEDINEČNOST DEBATNÍHO PROGRAMU V RÁMCI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
- Program zapojuje zejména přemýšlivou mládež, kterou často neoslovují tradiční sportovní i nesportovní
aktivity.
- Debatní hnutí má celosvětově mimořádně vysokou prestiž a mnohaletou tradici.
- Program je zcela nezávislý na politických, ideologických či náboženských vlivech.
- Zvláštní pozornost je věnována zapojení sociálně znevýhodněných skupin – Romů a mládeže ze
sociálně problematických regionů (např. s vysokou mírou nezměstnanosti).
- Bývalí účastníci programu v pozdějších letech těží ze získaných znalostí a dovedností a snadněji tak
čelí nezaměstnanosti, dosahují vyššího vzdělání a rychlejšího kariérního růstu.
- Program pomáhá účinně bojovat proti drogám a kriminalitě mládeže.
DEBATNÍ HNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE
- Úspěšná činnost od roku 1995
- Celkem bylo v rámci programu na území ČR zorganizováno již přes 2000 debat
- Česká ADK je zakládajícím členem mezinárodní asociace I.D.E.A. (www.idebate.org)
- 4 debatní soutěže ADK oficiálně doporučuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
- debatní hnutí sponzorsky podpořili mj.:
- nejvyšší státní instituce – Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- prestižní mezinárodní nadace – OSI Stiftung, Levi’s Foundation, Open Society Institute New York
- významné firmy – ČEZ, a.s., Generali Pojišťovna a.s., Advokátní kancelář Clifford Chance Punder,
nakladatelství Computer Press
DEBATOVÁNÍ JE OTEVŘENO VŠEM bez rozdílu...
… původu – debatního programu se účastní česká i romská mládež, stejně jako děti imigrantů
… pohlaví – podíl debatujících dívek a chlapců se blíží poměru 1 : 1
… členství – akce ADK jsou otevřené i nečlenům
… druhu školy – soutěží jak gymnázia, tak jiné typy středních škol; jak základní, tak zvláštní školy
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Orgány ADK

VOLENÉ ORGÁNY
Prezident ADK
René Brinda
Představenstvo
Lenka Gogelová
Petr Kouba
John Wickham
Milan Konrád
Jaroslav Volf
Jolana Lindnerová
Kontrolní komise
Zdeňka Meixnerová
Vladimíra Krotká
Soňa Synáčková

Orgány ADK:
a. valná hromada,
b. představenstvo,
c. koordinátoři programu,
d. kontrolní komise,
e. výbor donorů,
f. Národní trenérský tým
ORGÁNY JMENOVANÉ PREZIDENTEM ADK
Národní trenérský tým
Jaroslava Slavičínská
Blanka Munclingerová
Petr Kouba
René Brinda
Milan Konrád
Petr Jahoda
Koordinátoři ADK
Dana Růžičková (kraj Vysočina)
Jaroslav Volf (kraj Jihočeský)
Petr Kouba (kraj Olomoucký)
Magda Sobková (kraj Brněnský)

5

5

6

Debatní programy ADK

SOUTĚŽNÍ PROGRAMY
V roce 2002 ADK naplňovala své cíle zejména prostřednictvím soutěžních programů pro mládež. ADK
zajišťovala soutěže pro dvě věkové skupiny:
i) žáci a studenti základních škol, zvláštních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií ve věku do 15 let
ii) žáci a studenti středních škol a učilišť ve věku 15-19 let
Věková skupina pod 15 let
Pro děti mladší 15 let byly v roce 2002 organizovány dva typy debatních soutěží: „Za svým slovem si
stojím“ – pro individuální řečníky, a „Dětská debatní liga“ - pro družstva. Individuálních soutěží se
zúčastnilo cca 50 mladých řečníků, v Dětské debatní lize se utkalo celkem 12 družstev ze 4 škol. Obě
soutěže byly otevřené členům i nečlenům ADK.
Věková skupina 15-19 let
Mladí lidé v uvedeném věkovém rozmezí se účastnili hned několika dlouhodobých debatních soutěží. Šlo
zejména o VII. ročník soutěže Debatní liga, o Letní pohár 2002, Podzimní pohár 2002 a o Zimní pohár
2002. Proběhly dále dva národní turnaje, které nebyly součástí žádné z jmenovaných soutěží. Debatních
turnajů pro tuto věkovou skupinu se zúčastnilo celkem 54 družstev ze 14 škol. Proběhlo 332 debat, což
je srovnatelný počet s rokem 2001.
ČESKO-ROMSKÝ DEBATNÍ PROGRAM
Stejně jako v předchozím roce věnovala ADK mimořádnou pozornost zapojení romských dětí a mládeže.
ADK zorganizovala mj. IV. česko-romský debatní turnaj smíšených družstev, který se konal v Bílých
Poličanech. Zúčastnili se jej mladí Romové z debatního klubu Romské střední školy sociální v Kolíně,
z debatního klubu při YMCA Ostrava, ze základní školy ve Žďáře nad Sázavou a ze speciální základní
školy v Příboře, ale i neromská mládež. Romové také pravidelně debatovali na ostatních turnajích.
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Čeští debatéři se v roce 2002 zúčastnili několika zahraničních turnajů, mj. německého turnaje ve
Stuttgartu nebo slovinského debatního turnaje.
Debatní programy ADK byly
Česká reprezentace se již tradičně zúčastnila
středoškolského mistrovství světa, které tentokrát
v roce 2002 úspěšné.
probíhalo v Singapuru. Důležitá byla účast na
vzdělávacích akci v rámci mezinárodní organizace
I.D.E.A. v Duino (Itálie) a na třítýdenním 9. Youth Fóru v Podbanském na Slovensku. Pokračoval i československý výměnný program. V dubnu se slovenští debatéři účastnili olomouckého turnaje, pořádaného
ADK, v červnu se naopak česká družstva účastnila turnaje v Bratislavě.
SEMINÁŘE
ADK organizuje v souladu se svým posláním vzdělávací semináře. V roce 2002 byly zorganizovány 2
vzdělávací akce pro zájemce o akreditaci rozhodčích soutěží ADK a dvě vzdělávací soustředění pro
romské studenty. Semináře ADK pro učitele, zaměřené na debatní metodologii, získaly oficiální akreditaci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.
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Aktivity ADK v roce 2002

DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE
01.01.2001 – 28.04.2002
01.01.2001 – 28.04.2002
30.11.2001 – 28.04.2002
01.12.2001 – 28.04.2002
29.04.2002 – 16.06.2002
29.04.2002 – 16.06.2002
03.09-2001 – 09.06.2002
01.01.2002 – 09.09.2002
15.11.2002 – 27.04.2003
15.11.2002 – 27.04.2003
02.09.2002 – 27.04.2003
02.09.2002 – 21.12.2002
02.09.2002 – 21.12.2002
02.09.2002 – 18.12.2002

Zimní pohár 2002 v českém jazyce
Winter Cup 2002 v anglickém jazyce
VII. ročník soutěže Debatní liga v českém jazyce
VII. ročník soutěže Debatní liga v anglickém jazyce
Jarní pohár 2002 v českém jazyce
Spring Cup 2002 v anglickém jazyce
III. ročník soutěže Dětská debatní liga
III. ročník soutěže „Za svým slovem si stojím“ - Jarní soutěž
VIII. ročník soutěže Debatní liga v českém jazyce
VIII. ročník soutěže Debatní liga v anglickém jazyce
IV. ročník soutěže Dětská debatní liga
Podzimní pohár 2002 v českém jazyce
Autumn Cup 2002 v anglickém jazyce
IV. ročník soutěže „Za svým slovem si stojím“ - Podzimní soutěž

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH AKCÍCH
25.01.2002 – 29.01.2002
Účast reprezentace ČR na MS v středoškolském debatování, Singapur
06.04.2002 – 07.04.2002
Účast na mezinárodním turnaji, Trbovlje, Slovinsko
14.06.2002 – 16.06.2002
Účast na Slovensko-Českém turnaji v debatě formátu KP, Slovensko
01.07.2002 – 15.07.2002
Tradice soutěží ADK:
Účast na mezin. debatním kempu, Duino, Itálie
19.07.2002 – 05.08.2002
- VIII. ročník soutěže
Účast na 9. Youth Forum I.D.E.A., Slovensko
Debatní liga
30.11.2002 – 02.12.2002
- IV. ročník soutěže
Účast na mezinárodním turnaji, Stuttgart, SRN

Dětská debatní liga
DEBATNÍ TURNAJE (výběr)
20.09.2002 – 22.09.2002
Debatní turnaj "S úsměvem do debatní sezóny 02/03", Číchov
18.10.2002 – 19.10.2002
Česko-romský debatní turnaj, Kolín
08.11.2002 – 10.11.2002
4. česko-romský turnaj smíšených družstev, Bílé Poličany
DALŠÍ AKCE
12.01.2002
12.01.2002
15.02.2002
23.06.2002
05.08.2002 – 07.08.2002
30.08.2002 – 31.08.2002
20.09.2002 – 22.09.2002
20.09.2002 – 22.09.2002
18.10.2002 – 19.10.2002

Valná hromada ADK, Brno
Schůze představenstva ADK a Národního trenérského týmu, Brno
Schůze představenstva ADK, Přerov
Veřejná schůze orgánů ADK, Přerov
Letní debatní tábor, Vyšší Brod
Schůze Národního trenérského týmu, Přerov
Valná hromada ADK, schůze představenstva ADK, Číchov
Školení rozhodčích ADK, Číchov
Debatní školení, Kolín
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Rok 2002 ve výsledcích

SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYCE

SOUTĚŽE V ČESKÉM JAZYCE

VII. ročník soutěže Debatní liga v angl. jazyce
1. „Still Nadále“, Gymnázium Nad Alejí Praha
2. „Pink Panthers“, Gymn. Olomouc-Hejčín
3. „I.Q.Limited“, Gymnázium Olomouc-Hejčín

VII. ročník soutěže Debatní liga v českém jazyce
1. „BMW“, Gymnázium J. Blahoslava Přerov
2. „Gandalf“, Gymnázium Třebíč
3. „Delfíni“, Gymnázium Řečkovice Brno
Zimní pohár 2002
1. „Černé vdovy“, Gymnázium J. Škody Přerov
2. „Berušky“, Obchodní akademie Třebíč
3. „Gandalf“, Gymnázium Třebíč

Debatování v češtině
dominují Přerov a Třebíč,
anglickým soutěžím
vládne Olomouc a Praha.

Jarní pohár 2002
1. „Černé vdovy“, Gymnázium J. Škody Přerov
2.-3. „Motion of Mind“, Gymn. Olomouc-Hejčín
2.-3. Gymnázium Táborská, Brno

Winter Cup 2002
1. „Pink Panthers“, Gymnázium Olomouc-Hejčín
2. „Motion of Mind“, Gymnázium Olomouc-Hejčín
3. „Nameless“, Gymnázium Olomouc-Hejčín

Podzimní pohár 2002
1. „International“, Gymnázium Olomouc-Hejčín
2. „Ni-Tung Pu-Tung“, Gymn. J. Škody Přerov
3. „Černé vdovy“, Gymn. Jakuba Škody Přerov

Autumn Cup 2002
1. „Lazy Ladies“, Gymnázium Nad Alejí Praha
2. „Motion of Mind“, Gymnázium Olomouc-Hejčín
3. „Acid Apple“, Gymnázium Brno-Řečkovice

POČET DEBAT V SOUTĚŽÍCH ADK, ROK 2002

III. ročník soutěže Dětská debatní liga
1. „Symbióza“, Gymnázium J. Škody Přerov
2. „Müsli“, Gymnázium Jana Blahoslava Přerov
3. „Debaťáci“, ZŠ Kapitána Jaroše Třebíč
Jarní soutěž "Za svým slovem si stojím" 2002
Kategorie A:
1. Kateřina Krejčířová, G. J. Blahoslava Přerov
Kategorie B:
1. Jiří Procházka, Gymnázium J. Škody Přerov
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Podzimní soutěž "Za svým slovem..." 2002
Kategorie A:
1. Martin Jakubec, Gymnázium J. Škody Přerov
Kategorie B:
1. Aneta Pospíšilová, Gymnázium J. Škody Přerov
Kategorie D:
1. Simona Friessová, ZvŠ Příbor

100
50
0

anglicky

česky

celkem
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Finance ADK

PŘEHLED PŘÍJMŮ ADK V ROCE 2002
V roce 2002 mělo občanské sdružení Asociace debatních klubů následující finanční příjmy:
1. mimořádný nadační příspěvek Nadace Open Society Fund Praha
100.000,- Kč
2. nadační příspěvek Nadace Open Society Fund Praha
422.000,- Kč
3. dotace Foundation Open Society Institute Zug
334.060,- Kč
4. grant Foundation Open Society Institute Zug na česko-romský debatní projekt
386.077,- Kč
5. dotace Ministerstva školství, mládeže a tělov. na projekt „Debatování v zahraničí“
13.000,- Kč
6. dotace Min.školství, mládeže a tělovýchovy na projekt „Deb. Program K. Poppera“
40.000,- Kč
7. vlastní příjmy (členské příspěvky, registrační poplatky na turnaje, apod.)
68.678,50Kč
16.853,97Kč
8. převedeno z roku 2001
Příjmy v roce 2002 celkem:
1.380.669,47Kč
Celkové příjmy ADK
Výdaje v roce 2002 celkem:
1.241.156,- Kč

v roce 2002:
1.380.669,- Kč
PŘEHLED VÝDAJŮ ADK V ROCE 2002
provoz kanceláře, materiál:
76.409,- Kč
mzdové náklady:
380.573,- Kč
smlouvy o dílo:
124.362,- Kč
účetnictví:
67.722,- Kč
doprava (zejm. rozhodčí soutěží):
98.095,- Kč
zahraničí:
54.055,- Kč
školení:
35.392,- Kč
soutěže (ubytování, stravování)
269.564,- Kč
další: (letní tábor, debatní centra, členské
příspěvky střešním org., nevyčerpané granty, atd.)
141.442,- Kč
Celkové výdaje ADK v r. 2002:
1.241.156 Kč
KONTROLA HOSPODAŘENÍ ADK V ROCE 2002

Příjmy v roce 2001: 1.268.932,- Kč
(včetně prostředků přesunutých z rozpočtu r. 2000)
Příjmy v roce 2000: 1.268.559,- Kč
(včetně prostředků přesunutých z rozpočtu r. 1999)
Část příjmů, nevyčerpaná v roce 2002, je součástí
grantu Foundation Open Society Institute Zug na
česko-romský
debatní
projekt.
V souladu
s podmínkami grantu bude čerpánpepa v roce
2003.
Poznámka: uvedená čísla neobsahují příjmy
jednotlivých debatních klubů
PŘÍJMY ADK V LETECH 2000-2 (mil. Kč)
1,5
1,4
1,3

21.02.2002

29.05.2002

13.03.2002
03.07.2002
15.11.2002

1,2
Pražská
správa
sociálního
zabezpečení v Praze 3, kontrola
1,1
plateb pojistného
1
VZP, OP hl.m. Praha - kontrola
2000
2001
2002
plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění
Finanční úřad pro Prahu 3, kontrola mzdového účetnictví
Dokončen audit hospodaření, HZ Praha s.r.o.
Finanční úřad pro Prahu 3, kontrola účelového použití dotací na podporu aktivit
občanských sdružení ve prospěch dětí a mládeže
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Kontakt

občanské sdružení
Asociace debatních klubů
registrováno MV ČR dne 10.2.1999
IČ: 69058041
registrované sídlo:
Senovážné náměstí 24,
116 47 Praha 1
kontaktní adresa:
Mgr. René Brinda, statutární zástupce
Nová 1007
742 58 Příbor
tel./fax: 556 723 306, 602 830 370
e-mail: debata@iol.cz
www.debating.net/adk
layout : Petr Jahoda
text: Petr Jahoda, René Brinda
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