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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 2003 byl pro ADK úspěšný. Opět nás přibylo. Přibylo debat. Přibylo klubů.
Všechny soutěže proběhly řádně a ke spokojenosti účastníků. Přibyli noví rozhodčí. Projekt "Debatní
soutěže dětí a mládeže" podpořený dotací odboru regionálního školství MŠMT ČR splnil a překročil
všechny sledované kvantitativní i kvalitativní ukazatele. Pokračoval projekt posilování tolerance
prostřednictvím zapojení romské mládeže, názory účastníků jedné ze soutěží zachytil na kameru TV
štáb mezinárodní asociace IDEA připravující dokument o problematice integrace Romů ve střední a
východní Evropě. Naše programy byly zařazeny do seznamu soutěží doporučených MŠMT ČR.
Organizovali jsme školení pro učitele v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Za významný úspěch považuji pokračující aktivitu členů - dobrovolníci se podíleli jak na přípravě a
realizaci projektů ADK, tak na akcích klubů. Za všechny bych jmenoval alespoň velké turnaje "Nad
Alejí Open", "Brno Open" a "Heart of Europe". Mezi důkazy důvěry v ADK jistě patří i zájem o práci
v jejích orgánech a napínavé volby do těchto orgánů.
Pro rok 2003 jsme si -mimo jiné- vytkli za cíl prohlubovat ideu naší asociace jako "servisní" organizace
zájemců o debatování a zkvalitňovat služby, které účastníkům programů nabízíme. Myslím, že i zde
jsme uspěli. Vydali jsme základní manuál "Objevování světa debatou", byl dokončen překlad brožury
pro využití debatní metodologie ve školní praxi "Debatování napříč osnovami." Zavedli jsme populární
debatní pasy, NTT připravilo nový, elegantní systém soutěží.
Znovu se aktivizovali debatéři v angličtině, kteří náš program reprezentovali mj. na Mistrovství světa
v Peru, Youth Foru ve Slovinsku či Debate Institute v Itálii. Úspěch jsme sklidili i na "diplomatickém"
poli - člen naší organizace byl zvolen do vedení mezinárodní asociace IDEA.
Zdárně pokračovala spolupráce s vysokoškolskm debatním programem, který na oplátku umožňuje
hladký přechod účastníků našich programů do debat vysokoškoláků.
Jakkoliv se nám nepodařilo splnit náročný úkol zajištění generálního sponzora, chod programů jsme
zajistit dokázali. I když účast v soutěžích byla pro debatéry výrazně dražší než dříve a je tedy co
zlepšovat.
Mgr. René Brinda
Prezident ADK

Asociace debatních klubů
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 budování otevřené společnosti, jejímiž hlavními rysy jsou svoboda
a odpovědnost, demokracie a mír. Smyslem práce ADK je zábavnou formou soutěžních debat
vzdělávat mládež v České republice a vést ji k tomu, aby se pro ni Popperovy ideály staly normou
budování vlastní osobnosti i 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 zajiš»ovala 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.

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 zpochybnit. Řečníci jednotlivých stran se střídají
v přesně daném pořadí s řečnickými projevy o délce cca 5-6 minut. 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 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 nezaměstnanosti).
- 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 2500 debat
Česká ADK je zakládajícím členem mezinárodní asociace I.D.E.A. (www.idebate.org)
Debatní soutěže ADK oficiálně doporučuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
debatní hnutí v roce 2003 sponzorsky podpořili mj.: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR,

Nadace Open Society Fund Praha, Nadace OSI Stiftung Zug, Open Society Institute New York, Mora
Moravia, a.s., Sigma Group, a.s., Generali Pojiš»ovna a.s., Precheza Přerov, a.s., TS,s.r.o, PhDr. V.
Mertin, PhDr. J. Mertinová, JUDr. L. Viktorin, JUDr. J.Tulis, MUDr. G. Mehlerová. Děkujeme!
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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Soutěžní programy
V roce 2003 ADK naplňovala své cíle zejména prostřednictvím soutěžních programů pro mládež. ADK
zajiš»ovala 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 učiliš» ve věku 15-19 let
Věková skupina pod 15 let
Pro děti mladší 15 let byly v roce 2003 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 16 družstev ze 7 škol. Obě
soutěže byly otevřené členům i nečlenům ADK.
Věková skupina 15-19 let
Mladí lidé v uvedeném věkovém rozmezí se účastnili tří dlouhodobých celostátních debatních soutěží.
VIII. ročníku soutěže Debatní liga, Jarního pohár 2003 a Podzimního poháru 2003. Dále proběhla řada
místních, regionálních a celostátních, které nebyly součástí žádné z jmenovaných soutěží. Debatních

turnajů pro tuto věkovou skupinu se zúčastnilo celkem 76 družstev z 19 škol. Proběhlo 361 debat, což
je oproti loňskému roku nárůst o cca 20%.
Česko-romský debatní program
Stejně jako v předchozím roce věnovala ADK mimořádnou pozornost zapojení romských dětí a
mládeže. Soutěží se pravidelně účastnili žáci - členové debatního klubu Romské střední školy sociální
v Kolíně, a z debatního klubu při YMCA Ostrava. Nově se zapojily smíšené týmy speciální základní
školy v Příboře.

Mezinárodní spolupráce
Čeští debatéři se v roce 2003 zúčastnili několika zahraničních debatních akcí, a» již v rámci
meziklubových výměn nebo velkých mezinárodních turnajů resp. setkání mládeže. Česká
reprezentace se již tradičně zúčastnila středoškolského mistrovství světa, které tentokrát probíhalo
v Limě v Peru. Důležitá byla účast na vzdělávacích akci v rámci mezinárodní organizace I.D.E.A.
v Duino (Itálie) a na třítýdenním 10. Youth Fóru ve Slovinské Ljubljani. Pokračovala spolupráce se
slovenskými debatéry. V Olomouci se uskutečnil výtečně obsazený mezinárodní turnaj "Heart of
Europe".

Semináře
ADK organizuje v souladu se svým posláním vzdělávací semináře. V roce 2003 byly zorganizovány 2
vzdělávací akce pro zájemce o akreditaci rozhodčích soutěží ADK. Ve spolupráci s Krajským
pedagogickým centrem České Budějovice a Centrem informatiky a služeb Nový Jičín se konala
školení v metodě debatování v rámci v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků.

Dlouhodobé soutěže
01.01.2003
01.01.2003
01.01.2003
15.11.2002
15.11.2002
01.09-2003
01.09-2003
15.11.2003
15.11.2003
01.09.2003
01.09.2003

24.04.2003 Jarní pohár 2003 v českém jazyce
24.04.2003 Winter Cup 2003 v anglickém jazyce
24.04.2003 Jarní soutěž III. ročníku Dětské debatní ligy
24.04.2003 VIII. ročník soutěže Debatní liga v českém jazyce
24.04.2003 VIII. ročník soutěže Debatní liga v anglickém jazyce
19.12.2003 Podzimní soutěž IV. ročníku Dětské debatní ligy
19.12.2003 Podzimní soutěž "Za svým slovem si stojím"
23.04.2004 IX. ročník soutěže Debatní liga v českém jazyce
23.04.2004 IX. ročník soutěže Debatní liga v anglickém jazyce
19.12.2003 Podzimní pohár 2002 v českém jazyce
19.12.2003 Autumn Cup 2002 v anglickém jazyce

Účast na mezinárodních akcích
06.08.2003 15.08.2003 Účast reprezentace ČR na MS v středoškolském debatování, Peru
01.07.2003 14.07.2003 Účast na mezin. debatním kempu, Duino, Itálie
21.07.2003 01.08.2003 Účast na 10. Youth Forum I.D.E.A., Slovensko
19.09.2003 Česko-slovenský turnaj, Brno
12.11.2003 - 16.11.2003 Mezinárodní turnaj "Heart of Europe", Olomouc

Debatní turnaje (výběr)
03.10.2003 05.10.2003 Debatní turnaj "S úsměvem do debatní sezóny 03/04", Číchov
21.03.2003 23.03.2003 Otevřený turnaj pro děti do 15 let, Světlá nad Sázavou
21.02.2003 23.02.2003 "Nad Alejí Open" - v rámci projektu Makeaconnection, Praha
Další akce
11.01.2003 Výběr reprezentace ČR pro MS, Olomouc
21.03. - 23.03.2003 3. akademické mistrovství ČR v parlamentní debatě, Olomouc
04.04. - 05.04.2003 Schůze představenstva a KRK ADK, Prudká
05.06.2003 Schůze NTT ADK, Přerov
14.06.2003 Valná hromada ADK, schůze představenstva ADK, Prudká

12.10.2003 16.10.2003 Valná hromada IDEA, Dubrovník
17.12.2003 Prezentace debat pro školy, MÚ Frýdek Místek

Výsledky soutěží
a/ KPDP, v anglickém jazyce
VIII. ročník soutěže Debatní liga v angl. jazyce
1. "Forge»menots", Gymn. Olomouc-Hejčín
2. "Lazy Ladies", DKNA, Praha 6
3. "Acid Apple", Gymnázium Řečkovice, Brno
Spring Cup 2003
1. "Motion of Mind", Gymnázium Olomouc-Hejčín
2. "Tuff Guys", DKNA Praha 6
3. "Flying Fish", Gymnázium Řečkovice, Brno
Autumn Cup 2003
1. "Motion of Mind", Gymnázium Olomouc-Hejčín
2. "Lazy Ladies", DKNA, Praha 6
3. "Smart Chicks", DKNA, Praha 6

b/ KPDP, v českém jazyce
VIII.ročník soutěže Debatní liga v českém jazyce
1. "Wokno", Gymnázium Třebíč
2. "Unknown", Gymnázium J.Blahoslava, Přerov
3. "Symbióza", Gymnázium J. Škody, Přerov
Jarní pohár 2003
1. "Wokno", Gymnázium Třebíč
2. "Gandalf", Gymnázium Třebíč
3. "Symbióza", Gymnázium J. Škody, Přerov
Podzimní pohár 2003
1. "Symbióza", Gymnázium J. Škody, Přerov
2. "Dary přírody", Gymnázium J. Škody, Přerov
3. "Deep trip", Gymnázium J. Škody, Přerov

c/ program pro děti do 15 let
IV. ročník soutěže Dětská debatní liga
1. "Primavera", Gymnázium J. Škody Přerov
2. "Top Trio", Gymnázium Jana Blahoslava Přerov
3. "Lentilky", Gymnázium J. Škody Přerov
Jarní soutěž "Za svým slovem si stojím" 2003
Kategorie A: 1. Zuzana Plevová, Gymnázium J. Škody Přerov
Kategorie B: 1. Aneta Pospíšilová, Gymnázium J. Škody Přerov
Podzimní soutěž "Za svým slovem..." 2003
Kategorie B: 1.Denisa Hidalgová, ZvŠ Příbor
Kategorie C: 1.Jan Geryk, gymnázium Příbor
Kategorie D: 1. Aneta Pospíšilová, Gymnázium J. Škody Přerov

Hospodaření
Přehled příjmů ADK v roce 2003
V roce 2003 mělo občanské sdružení Asociace debatních klubů následující finanční příjmy:

mimořádný nadačníní príspevek Nadace Open Society Fund Praha
nadacní príspevek Nadace Open Society Fund Praha
grant Foundation Open Society Institute Zug na cesko-romský debatní
projekt
dary Mora Moravia a.s.,Sigma Group,a.s.,Precheza,a.s.,Gererali
pojištovna,a.s.
dotace MŠMT CR (regionální školství) na projekt "Debatní souteže detí
a mládeže"
neinvestiční dotace MŠMT CR (Program mládež)
dary soukromých osob
vlastní príjmy (propagace, clenské príspevky, startovné...)
převedeno z roku 2002

150.000
470.180
176.415
64.261
70.000
93.000
69.200
370.128
63.102

(Príjmy v roce 2003 celkem: 1.526.286,-Kc
Výdaje v roce 2003 celkem: 1.369.038,- Kc
(Příjmy v roce 2002: 1.380.669,- Kč , včetně prostředků přesunutých z rozpočtu r. 2001)
(Příjmy v roce 2001: 1.268.932,- Kč , včetně prostředků přesunutých z rozpočtu r. 2000)

Struktura příjmů v roce 2003
z vlastní činnosti 21%
dary soukromých osob 5%
státní sektor (dotace, granty) 12%
komerční sféra 4%
nestátní instuituce (granty) 58%

Strukturální výdaje ADK v roce 2003
(ADK standardně člení výdaje v rámci jednotlivých příjmových položek - grantů, dotací ap. Detailní
přehled výdajů podává roční účetní uzávěrka sdružení za rok 2003). Struktur. výdaje cca.

sdružení (provoz, materiál,OPPP):
školení, publikace:
soutěže a volnočasové aktivity:
zahraničí:
Celkové výdaje ADK v r. 2003:
Disponibilní prostredky:

295.000
190.000
400.000
325.000
1.369.038
157.248

Kontrola hospodaření ADK v roce 2003
14.06.2003 a 05.10.2003 provedly kontrolu hospodaření ADK členky kontrolní a revizní komise ADK.
KRK neshledal v oblasti hospodaření ADK závady.

