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Debatéři: Chceme volební právo od 15 let, terénní komise a také Roma jako 
poslance 

Pardubický deník - 6.11.2008 

rubrika: Pardubicko - čtenář - reportér - strana: 7 

...Stalo se tak ve dnech 25. a 26. října, kdy se konal již 7. turnaj RDL (Romská debatní liga) 

ve Svitavicích u Brna. Z celkového počtu 15 dětí ve věku 11 – 15 let se vytvořilo 7 týmů po 2 

debatérech z klubu Darjav o... 
 
 

MLADÉ ZASTUPITELSTVO ZVOLILO STAROSTKU 

Prostějovský deník - 29.10.2008 

rubrika: Prostějovsko - čtenář - reportér - strana: 8 

...Dalším velkým tématem byla Debatiáda 2008, kterou přiblížil Patrik Dankovič. Jedná se o 

souboj vybraných členů zastupitelstev v názorech na dané téma.Foto autor| Text a foto: Klára 

SmékalováRegion| Střední Morava... 
 
 

Angličtina všemi smysly 

Třebíčský deník - 30.9.2008 

rubrika: Třebíčsko - čtenář - reportér - strana: 8 - autor: Mgr. Kateřina Poulová, Mgr. Ivana Válalová 

...Po zpracování tématu proběhne prezentace práce žáků (PowerPoint) a debatní liga. Vše 

bude probíhat s ohledem na individuální dispozice každého žáka, proto mohou být zapojeni i 

žáci se specifickými poruchami učení... 
 
 

Já vás všechny zdravim 

Týden - 12.5.2008 

rubrika: Téma - strana: 34 - autor: Petr Kočí 

...Největší chyba je, když debatér začne jinou diskusi a argumenty zůstanou viset ve 

vzduchu,“ říká René Brinda z Asociace debatních klubů. Podle lingvisty Krause si podobné 

akce zaslouží podporu: „Kdysi bývaly rétorické duely úplně běžné... 
 
 

Nebojte se debatovat 

Literární noviny - 7.1.2008 

rubrika: Školní noviny - strana: 2 - autor: MÍLA PALÁNOVÁ 

...Turnaje probíhají v rámci několika programů - například žáci základních škol mohou soutěžit 

v programu Pro a proti, pro žáky středních škol jsou určeny programy Pro a proti a Debatní 

liga. Debatní klub na škole Školní debatní klub lze založit poměrně jednoduše... 

http://mediasearch.newtonmedia.cz/news.php?uqid=42E24089-3437-4966-A7BE-E32FA836B774

