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I. Poděkování
Úspěšnou práci Asociace debatních klubů v roce 2008 – plnění významných výchovných a vzdělávacích cílů sdružení – umožnily
finanční dotace, granty a dary. Za možnost prohlubovat vzdělání a dovednosti dětí a mládeže chceme poděkovat zejména:
OSI New York
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
České radě dětí a mládeže / Generali Pojišťovně, a.s .
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje
Krajskému úřadu Olomouckého kraje
Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově
Gymnáziu a SOŠPg Jeronýmova v Liberci

Poděkování patří i dobrovolníkům – učitelům, rozhodčím, organizátorům akcí, orgánům ADK, pracovníkům místních
samospráv, představitelům sdružení rodičů a nadací škol, ředitelstvím škol, rodičům debatérů a dalším.
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II. Asociace debatních klubů, o. s.
Občanské sdružení Asociace debatních klubů, o.s. (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 ideu budování otevřené společnosti,
jejímiž hlavními rysy jsou svoboda a odpovědnost.

Debatní program
Sdružení organizuje v ČR soutěže mládeže v akademickém debatování. Soutěžení mládeže není cílem, ale prostředkem k
dosažení obecně prospěšného záměru rozvoje vzdělání a výchovy deklarovaného Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky. Debatování je totiž možno vnímat jako jednu z výchovných a vzdělávacích strategií, která
bezprecedentně utváří a rozvíjí všechny klíčové kompetence žáka.
Soutěžní debatování je zatím 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.
Účast v debatním programu reálně vytváří rovné příležitosti, posiluje uvědomění hodnoty tolerance a to opět nejen v
abstraktní, teoretické rovině, ale konkrétní činností. Prostřednictvím debatovaných tezí rozvíjí osvětu a lepší porozumění
problémům současného světa. Nutností zakládat tvrzení na vyhledaných faktech bezprecedentním způsobem napomáhá
vytvářet informační společnost.
Konečným „produktem“ debatního 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 vytváří Asociace debatních klubů nezbytné podmínky pro účinnou participaci mladých lidí na životě
společnosti.
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Debatní soutěže
Asociace debatních klubů, o. s. v ČR organizuje pro děti a mládež od 12 do 20 let debatní soutěže, které dělí na soutěže pro
talentovanou mládež (Debatní liga, Debatní pohár – mezinárodní Debatní program Karla Poppera ), neorganizovanou mládež
(originální Debatiáda) a zvláštní pozornost je věnována také debatám pro menšiny (světově unikátní Romská debatní liga).
Založili jsme a úzce spolupracujeme s dnes již samostatným debatním programem vysokoškoláků.
Obecně platí, že námi pořádané debatní soutěže mají pevně stanovená pravidla. Jde o argumentační a rétorický „duel“
dvoučlenných nebo tříčlenných týmů na zadanou kontroverzní tezi. Každá ze stran duelu – „souhlasná“ a „nesouhlasná“, se
pomocí obhajoby vlastních tvrzení a věcnou kritikou tvrzení opozice snaží přesvědčit rozhodčí, že jejich argumentace je lepší.
O vítězství v debatě rozhodují kvalifikovaní rozhodčí, držitelé akreditace ADK. Posuzují zejména kvalitu argumentace řečníků,
promyšlenost jejich postupu, spolupráci uvnitř týmů a rétorické dovednosti. Soutěžní 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
diskuse v parlamentu, v níž se vládní poslanci snaží prosadit vlastní návrhy a opoziční mluvčí je věcně kritizují.
Základem úspěchu debatních programů je soutěžní motivační složka. Učení debatováním je zábavné a příjemné. Debatní
kluby při některých školách přesahují počtem svých členů tradiční kolektivní sporty! (DK při Gymnáziu v Olomouci- Hejčíně
31 členů, DK při Gymnáziu Kojetín 30 členů, DK při Gymnáziu J. Škody v Přerově 27 členů, DK při Gymnáziu v Nymburce 18
členů apod.)
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Debatování je svým přínosem jedinečné
Ve srovnání s jinými a podobnými aktivitami mládeže a pro mládež je debatování jedinečnou aktivitou, která :










Působí dlouhodobě a cílevědomě,
vybavuje své účastníky klíčovými kompetencemi, dovednostmi a znalostmi,
je inkluzivní – zvláštní pozornost je věnována zapojení romské mládeže,
dokáže zaujmout i mládež, kterou často neoslovují „tradiční“ sportovní a další volnočasové aktivity,
je nezávislé na politických, ideologických či náboženských vlivech,
v zahraničí má mimořádně vysokou prestiž a mnohaletou tradici,
bývalí účastníci programu v pozdějších letech těží ze získaných znalostí a dovedností a snadněji tak čelí
nezaměstnanosti, dosahují vyššího vzdělání a rychlejšího kariérního růstu,
jako smysluplný způsob trávení volného času je vhodnou prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeže,
výrazně zvyšuje pravděpodobnost přijetí na vysokou školu humanitního zaměření v ČR, ale i v zahraničí (Velká
Británie, SRN, Nizozemí, USA…).

Program splňuje vysoké mezinárodní standardy
Asociace debatních klubů splňuje mezinárodní standardizovaná kritéria kvality programu Mezinárodní asociace vzdělávaní
debatou IDEA (International Debate Education Association, www.idebate.org) a je držitelkou akreditace IDEA.
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III. Obecné zhodnocení programu o. s.
Základními cíli Asociace debatních klubů, o.s. jsou rozvoj vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Hodnocení úspěšnosti práce sdružení
v roce 2008 nutně odráží míru naplnění těchto cílů s ohledem na kvalitu i kvantitu. Je přitom z povahy výchovně-vzdělávacího
procesu zřejmé, že měřit kvalitu lze jen zprostředkovaně a z dlouhodobého hlediska. Kvantita je přitom pouze jedním ze
směrodatných ukazatelů vypovídajících o kvalitě.
Z tohoto hlediska byl rok 2008 pro ADK úspěšný. Pozitivní hodnocení úspěšnosti naplňování cílů se opírá zejména o
následující fakta:










V roce 2008 se do projektů a aktivit pro organizované děti a mládež zapojilo 958 účastníků (z toho 913 do 26 let).
Objektivnější údaj vyjadřující zapojení je 2067 osobodní. Nejmarkantněji se činnost ADK projevila v aktivizaci
neorganizované mládeže, neboť se zapojilo 998 chlapců a děvčat do 26 let (718 mluvčích I. a II. Debatiády, 280
rozhodčích). V programu pro romskou minoritu evidujeme 51 osob.
ADK je oceněna čestným titulem „Organizace uznaná MŠMT ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží na léta 2008–2010“.
Asociace získala dotace MŠMT ČR (projekt „Výchovně vzdělávací debatní program dětí a mládeže“ v rámci dotačního
programu Mládež, projekt Výchovně vzdělávací debatní program pro neorganizované dětí a mládež – Debatní liga
PRO a PROTI“ v rámci dotačního programu Mládež a projekt „Romská debatní liga“ – dotace Programu na podporu
integrace romské komunity v roce 2008).
Důvěru kvalitě našich aktivit vyjádřily svojí aktivní spoluprací, resp. dotacemi orgány samosprávy Olomouckého,
Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.
V roce 2008 se podařilo zajistit fungování systému debatních soutěží v České republice (Debatní liga v českém a
anglickém jazyce, Debatní pohár v českém a anglickém jazyce, Debatiáda a Romská debatní liga). Soutěže byly
opětovně zařazené do seznamu soutěží doporučených MŠMT ČR v kategorii „C“.
V roce 2008 vyvíjelo činnost 25 debatních klubů, základních článků organizace, ve kterých bylo zaregistrováno 321
členů Počet osob zapojených do projektu v místě je přibližně dvojnásobný, ale není v našich silách tyto statistiky
dokladovat. Do středoškolských soutěží se zapojilo 20 klubů a do Romské debatní ligy 5 klubů. Rozložení je totožné s
předcházejícím ročníkem. Náplní činnosti je organizace debatního klubu, pravidelná setkání, tréninky a utkání
debatního poháru.
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ADK má zastoupení v deseti krajích České republiky, a je proto v kategorizaci MŠMT vnímána jako NNO s celostátní
působností.
Opět platí, že činnost nižších článků je založena výhradně na práci dobrovolníků. Jako jsou vedoucí klubů, rozhodčí,
organizátoři a v dalších činnostech spjatých s realizací programů aktivně pracovali dobrovolníci z řad učitelů,
veřejnosti, zástupců veřejné správy a studující mládeže. Počet akreditovaných rozhodčích programu se stabilizoval
na 98.

Mimo uvedené kvantitativní ukazatele považujeme za úspěchy následující:



Otevřenost a průhlednost hospodaření podporuje využívání transparentního účtu eKonto u Raiffeisenbank.
Účetnictví jsme i v roce 2008 vedli ve formě podvojného účetnictví.
Komunikaci se zapojenými účastníky i s laickou veřejností usnadňovala pravidelně aktualizovaná webová prezentace
sdružení (www.debatovani.cz) a softwarová aplikace „Greybox“, která zpracovává výsledky debatních programů,
eviduje členství v ADK a v neposlední řadě významně snižuje administrativu.
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IV. Významné projekty a aktivity
1.

Projekty a aktivity oblasti Talentovaná mládež

Projekty a aktivity primárně určené členům o. s. jsou zařazeny do oblasti práce s talentovanou mládeží a byly podpořeny
MŠMT v rámci projektu: Výchovně vzdělávací debatní program dětí a mládeže (Mládež, Program 1).

1.1. Debatní liga v českém a anglickém jazyce
Debatní liga je název soutěže pro mládež od 15 do 20 let v akademickém debatování v češtině a angličtině, která je spojena
se školním, nikoliv s kalendářním rokem. Spočívá v zorganizování čtyř celostátních kvalifikačních turnajů a jednoho
finálového. Na každém z nich proběhne minimálně pět kol soutěžních debat na oficiální i nepřipravené teze. Akce se konají
výhradně o víkendu a jsou přímo závislé na práci dobrovolníků a na finančních možnostech ADK resp. účastníků. Tyto
převážně třídenní pobyty se těší veliké oblibě členů asociace:
1.1.1.

XIII. ročník soutěží Debatní liga a Debate league

V rámci XIII. ročníku proběhly tři silně obsazené turnaje – dva kvalifikační a jeden finálový turnaj s celkovou účastí 795
osobodní (732 do 26 let). Proběhlo 121 utkání (95 JČ a 26 AN) a debatovalo se na tyto oficiální teze:
Situace v Číně spěje k revoluci.
Boj proti globálnímu oteplování přináší více škody než užitku.
Demokratické země by nikdy neměly omezovat občany ve vyjadřování názoru.
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25.– 27. 1.

Celostátní debatní turnaj anglické a české Debatní ligy v Nové Pace
prostory školy a internátu Gymnázia a SOŠPg Nová Paka, 70 účastníků z toho 70 do 26 let

4.–6. 4.

Celostátní debatní turnaj anglické a české Debatní ligy v Jedovnicích
prostory internátu a školy SPŠ Jedovnice, 107 účastníků z toho 95 do 26 let

25.–27. 4.

Finále XIII. ročníku Debatní ligy v anglickém a českém jazyce v Přerově
prostory Gymnázia Jakuba Škody Přerov, 88 účastníků z toho 79 do 26 let

1.1.2.

XIV. ročník soutěží Debatní liga a Debate League

V rámci XIV. ročníku se uskutečnily dva třídenní kvalifikační turnaje s celkovou účastí 744 osobodní. Proběhlo 123 utkání (84
JČ a 39 AN) Debatovalo se na tyto oficiální teze:
Liberalizace obchodu s potravinami je cestou z potravinové krize.
Mezinárodní společenství by mělo zasahovat do vnitřního vývoje méně rozvinutých zemí.
Prvky přímé demokracie jsou škodlivé.
31. 10. – 2. 11.

Celostátní debatní turnaj anglické a české Debatní ligy v Liberci
prostory Gymnázia a SOŠPg Liberec a ubytovny Syner Group, 113 účastníků z toho 102 do 26 let

12.–14. 12.

Celostátní debatní turnaj anglické a české Debatní ligy v Jedovnicích
prostory internátu a školy SPŠ Jedovnice, 135 účastníků z toho 122 do 26 let

1.2. Debatní pohár v českém a anglickém jazyce
Debatní pohár je soutěž akademického debatování v českém a anglickém jazyce. Je určena pro debaty trojčlenných týmů
středoškolské mládeže, a to ve formátech KPDP a World-style. Do soutěže se počítají všechny debaty uskutečněné v daném
období a rozhodnuté rozhodčím s akreditací „DP“, tedy i debaty Debatní ligy. Vítězem je tým, který nasbírá nejvíce bodů.
Výběr tezí není ničím podmíněn, ale oficiální teze jsou bonifikovány.
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1.2.1.

XI. Debatní pohár a Debate cup

Soutěž začala 1. 7. 2007 a skončila 26. 4. 2008, v roce 2008 proběhlo celkově 150 debat (119 JČ a 31 AN), což je pouze 29
utkání mimo postupové turnaje. Statistiky z let 2005–2008 tak potvrzují, že studenti projevují větší zájem o účast na
turnajích a že „debatování“ jako mimoškolní činnost v průběhu týdne je výjimkou, která je přímoúměrně spojena s aktivně
působícím pedagogem.
1.2.2.

XII. Debatní pohár a Debate cup

Soutěž začala 27. 4. 2008 a skončí 25. 4. 2009, v roce 2008 proběhlo celkově 162 debat (122 JČ a 40 AN), což je 39 utkání
mimo postupové turnaje, které se navíc uskutečnily převážně na dvou turnajích.
13.–15. 6. Otevřený debatní turnaj anglického a českého Debatního poháru v Babicích
prostory Boarding School Open Gate Babice, 12 účastníků do 26 let
5.–7. 12. Otevřený debatní turnaj anglického a českého Debatního poháru v Olomouci
prostory Gymnázia v Olomouci-Hejčíně, 18 účastníků do 26 let

1.3. Školení rozhodčích
Odborná příprava a vzdělávání dobrovolných a dalších pracovníků pro práci v NNO je součástí výše uvedeného projektu. ADK
proto uspořádala jedno dvoudenní školení vedoucích pracovníků s dětmi a mládeží, kterého se zúčastnilo 23 členů NNO, což
představuje 46 osobodní.
4.–5. 10. Školení rozhodčích a vedoucích pracovníků ADK v Přerově
prostory Gymnázia Jakuba Škody v Přerově, 23 účastníků z toho 18 do 26 let

1.4. Veřejné besedy a diskuse
ADK uspořádala pro své členy i pro neorganizovanou mládež 5 veřejných debat na různá mezinárodně-politická i regionální
témata. Nejcennější byla ta s představiteli EU v prosincové Praze. Debat se zúčastnilo cca 600 osob.
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5. 12.

Beseda s představiteli EU v Praze, akce pořádaná společně s Klubem mladých Evropanů
prostory Pražského hradu, 20 účastníků z toho 16 do 26 let

1.5. Mezinárodní akce
Členové ADK se aktivně zapojili do mezinárodních výměn, ale nečerpali prostředky ADK. Finanční zabezpečení záleželo na
schopnosti jedinců zajistit si podporu komerčních subjektů či státní správy. Proto ADK čerpala účelově vázaný grant na
cestovné a pobyt pro Dominika Moškvana na Youth Foru od Jihomoravského kraje.
3.–8. 2.

Heart of Europe 2008 (Olomouc, Česká republika)

Akce se zúčastnilo 12 týmů ze 7 zemí (Německo, Jižní Korea, Izrael, ČR, Slovensko, Slovinsko a Rumunsko). Do finále se
probojovaly týmy Izraele a Rumunska. Izraelskému vítězi předával ceny zástupce izraelského velvyslance Zeev Nevo Kulman.
23. 7. – 5. 8.

Youth Forum 2008 (Smolyan, Bulharsko)

ČR a ADK reprezentovalo pět účastníků (3 zástupci Romské debatní ligy a D. Moškvan), dvě organizátorky (Sonya Milanova
jako trenérka, Kateřina Hanzelková jako členka curriculum committee (výboru pro náplň výuky) a Jan Libíček jako rozhodčí
IDEA mistrovství světa v KPDP (rozhodoval mj. finálovou debatu).
5.–15. 9.

20. Mistrovství světa WSDC (Washington, USA)

Česká reprezentace ve složení Martin Dunaj, Barbora Goláňová (GJN Praha), Anna Hlaváčová, Šimon Podhajský (DKNA),
Andrea Jamborová (Olomouc-Hejčín), náhradnice Pavlína Opatrná (Hejčín) obsadila celkově 28. místo (3 vítězství z 8 debat,
celkem 6 hlasů rozhodčích ze 39 týmů, mistři světa jsou Angličané. Trenérem národního týmu byl Matěj Pilát, jeho
zástupkyní Anna Kouznetsova, dále se turnaje zúčastnili jako rozhodčí Jan Tulis (rozhodoval semifinále), Sonya Milanova a
Jan Libíček.
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Září 2008

National Public Policy Forum

Debatní klub VADA Arabská se v září 2008 zúčastnil mezinárodní soutěže organizované 2008-09 Bickel & Brewer/NYU
National Public Policy Forum (NPPF), ve které zpracovával týmovou esej na téma „Federalní vlády Spojených států by měly
zvýšit podporu iniciativám využívajícím alternativní zdroje energie“. Soutěže se zúčastnilo 182 škol ze 32 států USA a 17 zemí
celého světa. VADA nepostoupila do vyřazovacích kol mezi 32 nejlepších.
6.–9. 11.

International Debate Weekend 2008 (Ljutomer, Slovinsko)

Turnaje se celkem zúčastnilo 44 týmů z 11 zemí, vyhráli Kanaďani. Za ČR soutěžily dva týmy. Národní tým: Barbora Goláňová,
Martin Dunaj (GJN Praha), Šimon Podhajský (DKNA) – vyhráli 3 debaty z 6 a Tým „B“: Lucie Váchová, Jan Píza, Jiří Píza (DKNA)
– vyhráli 4 debaty z 6. Jako rozhodčí se zúčastnili Dušan Hrabánek a Jan Tulis.
30. 11. – 6. 12.

Mistrovství Evropy WSDC (Stuttgart, Německo)

Oficiální Team Czech Republic obsadil 4. místo ve složení Šimon Podhajský, Míša Rutová, Lenka Habětínová. Dále na 17.
skončil Team Olomouc ve složení Jana Lohrová, Jakub Langr, Jiří Píza, Anthony Stalker a Vojtěch Němec. Jako koučové a
rozhodčí jeli Matěj Pilát a Anna Kunová.
4. 12. – 6. 12.

IDEA Exchange (Amsterdam, Nizozemí)

Valné hromady , konference a výměny zkušeností Mezinárodní asociace vzdělávání debatou IDEA se letos zúčastnilo přes 80
účastníků se 41 referáty. Obsahem akademické konference je výměna zkušeností se vzděláváním prostřednictvím
debatování, představení výsledků činnosti a budoucích projektů. ADK prezentovala specifické debatní projekty „Debatování
napříč osnovami“, nové debatní formáty „Sněmovní 2x2“ a „Řešitelská 2x2“ a výsledky využití těchto forem debaty v
programech Debatiáda a Romská debatní liga. ADK reprezentovali René Brinda, Petr Kouba, Kateřina Hanzelková, Veronika
Tobolová a Filip Schwarzenstein.
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2.

Projekty a aktivity oblasti Neorganizovaná mládež

Projekty a aktivity určené nečlenům o. s. jsou zařazeny do oblasti práce s neorganizovanou mládeží a byly podpořeny MŠMT
v rámci projektu: Výchovně vzdělávací debatní program pro neorganizované děti a mládež – debatní liga PRO a PROTI
(Mládež, Program 2). V průběhu roku se pro ústřední soutěž vžil nový, účelnější název „Debatiáda“.

2.1. Postupová soutěž pro začínající debatéry Debatiáda
Debatiáda, soutěž dětí a mládeže o tom, jak a proč měnit svět, je prostředím, kde se žáci učí všímat si svého okolí a zapojit
všechen svůj um a znalosti k tomu, aby toto okolí dokázali zlepšit. Je místem, kde by se měli naučit, že svět skutečně zlepšit
lze. Sleduje tyto specifické cíle: Vytvořit bezpečné a motivující prostředí pro vyjádření názoru mladých lidí na aktuální témata
a představení jejich vlastního pohledu na to, jaký by „svět“ měl být, představit „debatování“ jako komplexní metodu rozvoje
klíčových kompetencí a motivovat účastníky – soutěžící i pedagogy k účasti v dlouhodobých soutěžích v debatování a rozvíjet
dovednosti a znalosti účastníků.
Soutěž proběhla v kategoriích A (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií), B (I.–IV. ročníky středních škol a
odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a B-Aj (kategorie B v anglickém jazyce – nově zavedená v II. ročníku soutěže).
Znalosti žáci prohlubovali prostřednictvím přípravy a studia problematiky širokého spektra debatovaných okruhů: Charakter
a problematika voleb v demokracii; svoboda projevu; vztah ČR ke členství v EU; problematika škol, obsahu a forem výuky,
vztahy mezi žáky a učiteli; přijímací zkoušky; státní maturita; bezpečnost silniční dopravy před školami; problematika
zneužívání tzv. měkkých drog; boj proti kouření; registrované partnerství a práva menšin; věková hranice trestní
odpovědnosti u dětí; aktuální environmentální problémy atd.
Zřejmým kritériem úspěšnosti soutěže jsou počty účastníků.
2.1.1.

Debatní soutěž „I. Debatiáda“

„I. Debatiáda“ probíhala na jaře 2008 a tento pilotní ročník se setkal s ohlasem v pěti krajích. Informace a statistiky nejsou,
bohužel, úplné. Z ověřených zápisů vyplývá, že se 1. ročníku zúčastnilo 35 škol. Do soutěže se zapojilo minimálně 110
dvoučlenných týmů, tzn. 220 debatérů z kategorií A a B. Utkání rozhodovalo na 70 rozhodčích.
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Duben–Květen
Krajská kola I. Debatiády
Hl. město Praha (Praha), Olomoucký kraj (Olomouc), Moravskoslezský kraj (Frýdek Místek), Jihomoravský kraj (Brno)
30. 5.
Finálový turnaj I. Debatiády v Olomouci
První finále se konalo v prostorách DDM Olomouc. V kategorii A bylo přítomno 14 týmů a v kategorii B 12 týmů z 10 škol 5
krajů.
2.1.2.

Debatní soutěž „II. Debatiáda“

„II. Debatiáda“ probíhala na podzim 2008 a začátku roku 2009 s těmito měřitelnými výsledky:
Zúčastnilo se 41 škol. Soutěžilo 249 žákovských družstev, z toho 120 v kategorii A a 6 v kategorii B-Aj. Celkem tedy soutěžilo
498 žáků. Žáci škol se současně účastnili jako rozhodčí – celkem se takto zapojilo 219 účastníků, z toho cca 210 dětí a
mladých lidí (zbytek tvořili učitelé). Celkem se tedy aktivně zapojilo cca 708 dětí a mladých lidí. Nepřímý dopad měla soutěž
na dalších 617 dětí a mladých lidí, kteří se soutěže zúčastnili jako diváci.
Soutěž zřejmě vytvářela „bezpečné a motivující prostředí pro vyjádření názoru mladých lidí na aktuální témata a představení
jejich vlastního pohledu na to, jaký by svět měl být“. Proběhlo 463 soutěžních debat!
Listopad 2008 – Leden 2009
školní kola II. Debatiády
19. 11. Gymnázium Kojetín, 20. 11. Matiční gymnázium Ostrava, 1. 12. Obchodní akademie Frýdek-Místek, 2. 12. Gymnázium
Český Těšín, 3. 12. Čtyřleté a osmileté gymnázium Frýdek-Místek, 3. 12. Gymnázium Jakuba Škody v Přerově, 10. 12.
Gymnázium Terezy Novákové Brno-Řečkovice, 18. 12. Gymnázium Arabská Praha 6, 6. 1. 2009 Gymnázium Nad Alejí, Praha 6
Prosinec 2008 – Leden 2009
krajská kola II. Debatiády
9. 12. Olomoucký kraj (Olomouc), 10. 12. Moravskoslezský kraj (Ostrava), 12. 12. Jihomoravský kraj (Brno), 8. 1. 2009 Hl.
město Praha, 9. 1. Ústecký kraj (Most)

3.

Projekty a aktivity oblasti Debaty pro menšiny

Asociace debatních klubů, o.s. se v rámci projektů a aktivit určených menšinám věnuje systematické práci především s
romskou minoritou. Aktivity byly v roce 2008 podpořeny především Open Society Institute (OSI) New York i MŠMT ČR v
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rámci Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity, projekt Romská debatní liga (RDL).
Projekt RDL si stanovil sedm prioritních kvalitativních cílů:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zvýšení motivace a zaujetí pozitivního přístupu ke vzdělávání,
rozvoj slovní zásoby a logického myšlení,
naplňování cíle vzdělávání stanovené RVP-ZV,
rozvoj klíčové kompetence stanovené RVP-ZV,
prohlubování znalosti o debatovaných problémech,
seznamování s problematikou tvorby politiky na nejnižší úrovni a nakonec
prohlubování vzájemného poznání, odstraňování předsudků a prohlubování tolerance.

Nepodružnými se staly i kvantitativní cíle, které byly ovlivněny podfinancováním projektu, resp. trpělo z našeho pohledu
nepříliš šťastným časovým harmonogramem přidělování dotací ze státního rozpočtu v rámci vyhlášeného dotačního
programu. Akcí se zúčastnilo 51 osob.

3.1. Debatní soutěž „Romská debatní liga“
Do aktivit projektu se aktivně zapojilo pět debatních kroužků RDL a uskutečnily se dva soutěžní turnaje, na kterých proběhlo
školení a 23 soutěžních debat.
25.–26. 10.
sedmý turnaj RDL, Svitavice
22 účastníků, z toho 19 mladších 26 let
22.–23. 11.
osmý turnaj RDL, Jedovnice
29 účastníků, z toho 25 mladších 26 let
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V. Mediální prezentace ADK
Asociace debatních klubů, o.s. začala v roce 2008 vyvíjet systematické aktivity v oblasti vztahů s médii. Cíli tohoto snažení
jsou zejména:




popularizace debatních programů a dalších aktivit ADK ve vnímání veřejnosti, donorů, spolupracujících organizací,
státu a orgánů krajské a místní samosprávy,
vytvoření povědomí o ADK a zejména značce Debatní liga mezi novinářskou veřejností,
přispění ochraně duševního vlastnictví ADK, které neoprávněně využívají jiné komerční subjekty i neziskové
organizace.

Vydány byly tiskové zprávy ke všem turnajům Debatní ligy. I přes značnou oblibu debatních programů mezi jejich účastníky a
jejich neoddiskutovatelnému přínosu rozvoji občanské společnosti v České republice, zůstala i v roce 2008 mediální
prezentace sdružení spíše záležitostí regionálních médií. Pozitivně lze hodnotit pozornost, kterou média věnují programu na
podporu integrace romské komunity, Romské debatní lize.
Výběr mediálních referencí pro rok 2008 je přílohou této výroční zprávy.
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VI. Orgány ADK
Volené
Prezident ADK
Petr Kouba
Představenstvo
Kateřina Hanzelková
Veronika Tobolová
René Brinda
Vlastimil Waic
Matěj Pilát
Anton Kuzmin
Kontrolní komise
Táňa Dohnalová
Blanka Netopilová
Dušan Hrabánek

Jmenované
Národní trenérský tým
Blanka Netopilová (vedoucí)
Kateřina Hanzelková
René Brinda
Petr Kouba
Petr Jahoda
Matěj Pilát
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Výbor pro fundraising
Veronika Tobolova (vedoucí)
Výbor pro mezinárodní vztahy
Dušan Hrabánek (vedoucí)
Výbor pro Debatiádu
René Brinda (vedoucí)
Výbor pro organizování oslav patnáctého výročí sdružení
Petr Kouba (vedoucí)
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