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ÚVODNÍ SLOVO
PREZIDENT SPOLKU

Vážení čtenáři,

v ruce držíte výroční zprávu Asociace
debatních klubů, z.s. za rok 2019.
Tento rok byl velice úspěšný – naše
dlouhodobé aktivity pokračovaly podle
plánu a podařilo se nám zahájit i pro-
jekty nové. Počty účastníků soutěží
Debatní liga a Debate League opět
o něco vzrostly – a mezinárodního tur-
naje Prague Debate Spring se
zúčastnilo nejvíce týmů v historii.

Velkých úspěchů dosáhli naši členové
také v mezinárodních debatních
soutěžích. Nejvýznamnějšími z nich
jsou určitě vítězství českého týmu
právě na skvěle obsazeném turnaji
Prague Debate Spring, ale také první
místo v Rotary International Debate
Competition v Izraeli. Důležité je také
to, že se v průběhu roku čeští debatéři
zúčastnili zatím nejvíce zahraničních
debatních turnajů a akademií v naší
historii.

Poslední novinkou roku 2019, kterou
bych rád zmínil, je celkový rozvoj sys-
tému evidence členů a přihlašování
účastníků. Díky našemu IT týmu už od

září používají na turnajích debatéři
i rozhodčí moderní webovou aplikaci,
která šetří čas jim i organizátorům.

V roce 2020 se chceme zaměřit ze-
jména na další profesionalizaci naší
organizace. Nebudeme pochopitelně
zapomínat ani na naše dlouhodobé
projekty, ať už se jedná o Debatní ligu
nebo spolupráci s našimi evropskými
partnery.

Přeji vám všem mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů

Jan Novotný
Prezident ADK



KDO JSME,
CO DĚLÁME
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TROCHU PODROBNĚJI?

Jsme spolek nadšenců, kteří věří, že
tradice kvalitní rétoriky a kritického
myšlení není mrtvá.

K tomu, abychom přispívali k jejímu
rozvíjení užíváme celosvětově rozšíře-
nou metodu debaty.

O co přesně jde? Jedná se o diskuzi
řízenou pravidly. Dva týmy o třech
lidech se baví o předem daném tématu,
například o tom, jestli je prezidentský
systém lepší než parlamentní, nebo
jestli je ekonomický prospěch
důležitější než lidská práva a podobně.

Zatím to zní jako běžná diskuze. Háček
je v tom, že během jednoho turnaje je-
den tým debatuje pro i proti. Jednou
tedy tvrdí, že lepší systém je parla-
mentní, podruhé prezidentský. Tím se
naučí dívat se na komplexní problémy

z obou stran, protože dnešní svět není
černobílý.

A jak to děláme? Naše asociace je
tvořená debatními kluby, většinou při
gymnáziích a středních školách, ve
kterých se debatuje o sto šest. Dále
pořádáme dvě celoroční soutěže De-
batní liga a Debatní pohár, a to jak
v češtině, tak v angličtině, a jednou za
rok také velký mezinárodní debatní
turnaj Prague Debate Spring.

Dále pořádáme i jednorázová de-
batní a retorická školení pro školy
nebo kohokoliv jiného.

Zaujali jsme Vás?
Čtěte dál!

JEDNOU VĚTOU?

UČÍME PŘEMÝŠLET DEBATOU.
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HISTORIE

ADK vznikla v roce 1999. Jako nástupce programu „Debatní kluby“ („Debatní liga“)
jsme se stali organizátory mezinárodního Debatního programu Karla Poppera v ČR.
Rok 2019 tak byl 21. rokem existence spolku a současně jubilejním 25. rokem našeho
programu.

POSLÁNÍ

Podporujeme intelektuální, sociální
a mravní rozvoj dětí a mládeže, čehož
dosahujeme organizací mezinárodního
Debatního programu Karla Poppera.

V debatách nehledáme nutně absolutní
odpovědi a už vůbec ne kompromisy.
Spíše se snažíme učit naše účastníky
klást si vhodné otázky a přiblížit se tak
pravdě.

Podporujeme otevřené hlavy a otevře-
nou společnost schopnou dialogu.

CÍLE

Cílem naší činnosti je podporovat
rozvoj osobnosti dětí a mládeže,
prohlubovat znalosti, rozvíjet sociální
inteligenci, toleranci a kladné mezilid-
ské vztahy.

Propagací metody debatování a jejím
zaváděním do školních vzdělávacích
programů chceme nabídnout alterna-
tivu ke standardním způsobům
vzdělávání v českých školách.

SÍDLO
U Vinohradské nemocnice 2255/6,

Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČ
69058041

VZNIK, ZÁPIS
10. února 1999, 1. ledna 2014

SPISOVÁ ZNAČKA
L 9701 vedená u Městského soudu

v Praze

Asociace debatních klubů, z.s. (ADK) je dobrovolný, apolitický a nezávislý spolek,
který učí přemýšlet formou debaty.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
ASOCIACE DEBATNÍCH KLUBŮ, Z.S.
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Jsme členy evropské debatní sítě IDEA,
světové organizace WSDC a České rady dětí a mládeže

DEBATNÍ PROGRAM KARLA POPPERA

Tento program založil v roce 1994 americký filantrop
George Soros. Inspirací a motivací mu bylo setkání s výz-
namným filozofem 20. století – Sirem K. R. Popperem,
kterému posléze celý program dedikoval.

Debatní program Karla Poppera napomáhá rozvoji vzdělání
a demokratického myšlení. Prostředkem k dosažení cílů
programu v ČR je zejména organizování soutěží v aka-
demickém debatování žáků základních a strědních škol
(v roce 1997 jsme založili debatní program pro vysokoškol-
skou mládež, jehož další organizaci jsme v roce 2001
prědali samotným vysokoškolákům), prí̌pravou metodiky a vzděláváním v oblasti
využití metody debatování ve formálním i neformálním vzdělávání.

Produktem programu je samostatně a kriticky myslící člověk, který se rozhoduje
a jedná na základě podložených faktů a činí rozumné závěry, člověk, který respektuje
názor druhých a dokáže mu věcně, ale i účinně oponovat. Tímto naplňujeme nezbytné
podmínky pro aktivní a prospěšné zapojení mladých lidí do společnosti.

Zdaleka již nejsme jedinou organizací, která nabízí rétorické aktivity pro děti a mládež,
protože šíře a pestrost debatování otvírá prostor pro další podobné aktivity a soutěže.
Zůstáváme však jedinou organizací, která nabízí akademické debatování založené na
prí̌sných etických a vzdělávacích principech.

K. R. Popper



ORGÁNY
SPOLKU V ROCE 2019
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Jan Dragoun

Josef MezeraBedřich bluma

Kontrolní a revizní komise

Hana Bušková

Judita Zelbová
Adam Born

Prokop Maršík

Václav Soukup

Zbyněk Piech

Jan Novotný
prezident

Představenstvo

Volené
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Richard Gracla

Petr Pospíšil

Bedřich Bluma
Kateřina Adámková

Václav Soukup
vedoucí

Zahraniční výbor

Kateřina Adámková

Martina Dolečková

Eva Pospíšilová

Jan Dragoun

Adam Born

Dušan Hrabánek
vedoucíŘeditelství souteží

Jmenované
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HLAVNÍ AKTIVITY
SPOLKU V ROCE 2019

Tato každoroční celostátní soutěž trí̌členných

družstev v debatování je tradičně organizována

formou víkendových celostátních turnajů a je ur-

čena dětem a mladým od 13 do 20 let.

V roce 2019 se konala závěrečná část XXIV. a začátek XXV. ročníku soutěže (soutěž
probíhá v průběhu akademického roku a její ročníky se tak nekryjí s rokem
kalendárňím).

Debatérǐ se utkali celkem na sedmi turnajích. Proběhlo 387 soutěžních debat, z toho
272 v českém a 115 v anglickém jazyce.

V SOUTĚ ŽÍCH DEBATNÍ LIGA A DEBATE LEAGUE SE DEBATOVALO NA
TYTO OFICIÁLNÍ TEZE:
• ČR by měla bojovat proti zadlužení svých občanů (P) / The Czech Republic should

combat the indebtedness of its citizens (P)
• Demokracie není nejlepším státním zřízením pro rozvojové země / Democracy is

not the best form of government for developing countries
• Independent Catalonia should be established
• Měli bychom zavést 100% dědickou daň / A 100 % inheritance tax should be

introduced
• Pozitivní diskriminace je vhodným způsobem, jak řešit problémy menšin
• Rozvinuté země by měly zakázat dovoz zboží, při jehož výrobě nejsou dodržována

práva pracujících
• Rozvojová pomoc by měla být vázána na boj proti změně klimatu / Development

aid should be tied to combating climate change
• Vývoj jaderných zbraní přinesl více škody než užitku / The development of nuclear

weapons has brought more harm than good
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V ROCE 2019 JSME USPOŘÁDALI TYTO TURNAJE SOUTĚŽÍ DEBATNÍ
LIGA A DEBATE LEAGUE:

XXIV. ročník

• 8.–10. února druhý turnaj Debate League, Praha
• 1.–3. března třetí turnaj Debatní ligy, Opava
• 29.–31. března čtvrtý turnaj Debatní ligy a Debate League, Nymburk
• 26.–29. dubna finálový turnaj Debatní ligy a Debate League, Praha

Vítězem XXIV. ročníku Debatní ligy se stal tým Sushell z gymnázia Open Gate ve
složení Nicolas Ivanov, Matěj Marek a Alexandr Sušić.

Vítězem XXIV. ročníku anglické soutěže Debate League se stal tým √1764 z Cyrilome-
todějského gymnázia v Prostějově ve složení Ladislav Burgr, Daniel Grbin, Adam
Karásek a Jakub Szymsza.

Jubilejní XXV. ročník

• 18.–20. října první turnaj Debatní ligy, Hradec Králové,
• 8.–10. listopadu první turnaj Debate League, Prostějov,
• 6.–8. prosince druhý turnaj Debatní ligy, Ostrava,
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Do této každoroční celostátní soutěže tříčlenných

družstev v debatování se počítají všechny debaty

uskutečněné v daném období, které rozhodoval

akreditovaný rozhodčí a byly vedeny ve formátu

„Karl Popper“ a „WSDC“. Soutěž je určena dětem

a mladým od 13 do 20 let.

V roce 2019 skončil XXIV. a začal XXV. ročník soutěže. Celkem se uskutečnilo 465 de-
bat – z toho 339 v českém a 126 v anglickém jazyce.

V ROCE 2019 SE USKUTEČNILY DVA VĚTŠÍ TURNAJE SOUTĚŽÍ
DEBATNÍ POHÁR / DEBATE CUP:
• 27.–28. dubna otevřený turnaj při finálovém turnaji XXIV. ročníku Debatní ligy a

Debate League, Praha
• 27.–29. září Open Gate Open, školení debatérů a učitelů

Vítězem XXII. ročníku Debatního pohátu se stal tým Tři ve při z debatního klubu Gym-
názia Brno-Řečkovice. Vítězem XXII. ročníku anglické soutěže Debate Cup se stal tým
Neutrality z debatního klubu Gymnázia Jakuba Škody v Přerově.
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Šestý ročník mezinárodního debatního turnaje Prague Debate Spring se konal 22.–25.
března 2019 v prostorách gymnázia Nad Alejí a Městské knihovny v Praze. Zúčastnilo
se jej 65 týmů a 51 rozhodčích z 16 zemí. Tím se turnaj zařadil mezi největší a nejroz-
manitější v Evropě, čímž navázal na úspěch předchozích ročníků. Organizační tým
tvořili Richard Gracla, Václav Soukup a Erik Szcotka.

Vůbec poprvé na turnaji zvítězili čeští reprezentanti. Tým Czech Red (James Alexandr
Carr, Nicole Čumbová, Elena Sekaninová, Alexandr Sušić) ve finále porazil své chor-
vatské soupeře na tezi „Tato vláda lituje vzestupu antiglobalistických hnutí.“ James
Alexandr Carr se také stal 7. nejlepším řečníkem celého turnaje.

PDS je každoroční mezinárodní debatní turnaj ve

formátu World Schools, který se za svých 6 let ex-

istence vypracoval na místo jednoho z největších

evropských turnajů svého druhu a přijíždejí na něj

debatovat týmy z celého světa.
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DALŠÍ AKTIVITY
SPOLKU V ROCE 2019

BAMBIFEST

Naše aktivity pro děti a mládež jsme
prezentovali i v Ostravě v rámci festi-
valu Bambifest 2019, který se
uskutečnil 17. a 18. května 2019 na
loukách u Bělského lesa. Naši zástupci
Zbyněk Piech, Nela Halfarová a Jana
Zemanová převážně zapojovali děti,
které si mohly na vlastní kůži vyzkoušet
debatování na jednoduchých vyloso-
vaných tezích.

Dospělé jsme seznamovali s tím, co
ADK dělá a jak může být debatování
prospěšné pro jejich děti. Během dvou
dnů jsme oslovili stovky návštěvníků.

ONLINE PREZENTACE

Náš web, redesignovaný v roce 2018 na
platformu Wordpress, prošel v roce
2019 řadou vylepšení. Přibyly nové
funkce a stránky, změnil se jejich vzhled
a společně s grafickým manuálem tak
přispěly k vyšší atraktivitě prezentování
našich aktivit, což se odrazilo i na
zvýšeném počtu zájemců o debatování.

Na webové stránky zavítá za měsíc
průměrně 2000 návštěvníků (z toho 38
% nových), kteří se podívají na 4400
stránek. Facebooková stránka má přes
1700 sledujících a častěji používáme In-
stagram, na němž máme přes 300
sledujících.

KNIŽNÍ VELETRH KNIHOMAP

Prezentace debaty jako vzdělávací
metody proběhla na knižním veletrhu
KnihoMAP v prostorách základní školy
prof. Švejcara na Praze 12. Pro pub-
likum složené převážně z učitelů byla
připravena ukázková debata a krátká
přednáška o přínosech debatování.
Prezentační akce se zúčastnili Hana
Bušková, Josef Mezera, Václav Soukup,
Josef Stejskal a Judita Zelbová.

KONF. ČESKÝCH NADĚJÍ

Tato akce cílí na aktivní středoškoláky
z celé republiky, kteří si na přednáškách
a workshopech můžou vyzkoušet různé
aktivity a dozvědět se zajímavé infor-
mace např. o projektech typu start-up.
Na prvním ročníku konference, který se
konal 5. června 2019 v Univerzitním
kampusu Bohunice, Brno, vystoupil za
ADK Zbyněk Piech, který přibližně 50
středoškolákům představil debatování
jako přínosnou zájmovou aktivitu.
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GREYBOX 2.0

V roce 2019 jsme také zprovoznili nový, uživatelsky přívětivý registrační systém grey-
box 2.0, který splňuje veškerá bezpečnostní kritéria ochrany osobních údajů. Velký
dík za složitou práci si zaslouží Václav Soukup, Jakub Szymsza, Ladislav Burgr, Daniel
Rychlý, Adam Born, Prokop Maršík a Zbyněk Piech.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE A VÝMĚNY

Také v roce 2019 debatéři reprezentovali Českou republiku na zahraničních soutěžích.
Celkem 13 zahraničních turnajů a akademií se zúčastnilo na 90 českých debatérů
a rozhodčích. Tato rekordní účast souvisí i s obnovením neformální tréninkové skupiny
National Squad a otevřením pravidelných schůzek národního týmu pro veřejnost.

Čeští debatéři dosáhli v zahraničí značných úspěchů a opakovaně se probojovali do
vyřazovacích kol soutěží. Nejvýraznější z nich je vítězství týmu ve složení Ladislav
Burgr, Jakub Okruhlica a Jakub Szymsza na Rotary International Debate Competition.
Na dubnovém Bratislava Schools Debating Competition se českým tým ve složení
AdamČernička, Tomáš Galnor, Nicolas Ivanov aMatěj Marek probojoval do semifinále.
Postup do čtvrtfinále se podařil týmům na Eurasian Schools Debating Championship
(Ladislav Burgr, Adam Karásek a Jakub Szymsza) a na rumunském turnaji ARGO Open
(Nicolas Ivanov, Matěj Marek a Viktor Říha). Velkým úspěchem byl také postup týmu
Czech Red (Tina Müllerová, Barbora Pospíšilová, Viktor Říha a Elena Sekaninová) mezi
16 nejlepších z celkových 90 na Winter Holidays Open.

Členové ADK se zúčastni l i těchto mezinárodních akcí:
• 20.–25. ledna Eurasian Schools Debating Championship; Istanbul, Turecko

• 25.–27. ledna English College Open; Tallinn, Estonsko

• 7.–9. března International WS Debate Tournament; Ljutomer, Slovinsko

• 29.–31. března Polish Schools Debating Championship; Varšava, Polsko

• 4.–8. dubna Bratislava Schools Debating Compet.; Bratislava, Slovensko

• 8.–10. dubna Rotary International Debate Competition; Tel Aviv, Izrael

• 10.–15. května Creating Critical Minds and Voices, Kranjska gora, Slovinsko

• 23. čer.–1. čerc. World Schools Debate Academy; Kranjska gora, Slovinsko

• 25.–31. července World Schools Debating Championships; Bangkok, Thajsko

• 18.–24. srpna Visegrad Debate Academy

• 20.–24. září ARGO Open; Ploješť, Rumunsko

• 14.–20. listopadu EurOpen; Stuttgart, Německo

• 10.–12. prosince Winter Holidays Open; Záhřeb, Chorvatsko
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ROK V ČÍSLECH
2019
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252
členů

28
DEBATNÍCH
KLUBŮ

7
TURNAJŮ

834
účastníků

930
DEBAT



HOSPODAŘENÍ
SPOLKU

VÝSLEDOVKA

Náklady Spotřebované nákupy 54 896 Kč

Služby (ubytování, nájemné, strava, jízdné) 1 666 775 Kč

Osobní náklady 89 370 Kč

Ostatní náklady 16 495 Kč

Poskytnuné členské příspěvky 13 236 Kč

Náklady celkem 1 840 771 Kč

Výnosy Tržby za vlastní výkony a za zboží 9 880 Kč

Ostatní výnosy 1 459 Kč

Přĳaté příspěvky 1 514 417 Kč

Provozní dotace 690 703 Kč

Výnosy celkem 2 216 459 Kč

Aktiva 211 Peněžní prostředky v pokladně 109 590,87 Kč

221 Peněžní prostředky na účtech 630 105,33 Kč

311 Odběratelé 8 915,00 Kč

Aktiva celkem 748 611,20 Kč

Pasiva 321 Dodavatelé 21 454,64 Kč

325 Ostatní závazky-vrácená dotace 42 700,00 Kč

379 Jiné závazky 12 660,83 Kč

383 Výdaje příštích období 43 000,00 Kč

384 Výnosy příštích období 100 019,73 Kč

932 Hospodářský přebytek nebo úbytek minulých 153 088,20 Kč

Pasiva celkem 372 923,40 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
375 687,80 KČ

ROZVAHA

18
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PODĚKOVÁNÍ
NAŠIM PARTNERŮM

Úspěšnou práci a plnění našich výchovných a vzdělávacích cílů v roce 2019 umožnily

finanční dotace, granty a dary.

Za podporu v plnění cí lů našeho spolku chceme podě kovat zejména:

• Cyrilometodějskému gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově

• České radě dětí a mládeže

• Ekon Alfa spol. s r.o.

• Gymnáziu Bohumila Hrabala v Nymburce

• Gymnáziu Nad Alejí v Praze

• Gymnáziu, základní škole a mateřská škole Hello s.r.o.

• Magistrátu hlavního města Prahy

• Mendelovu gymnáziu, Opava

• Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

• OPEN GATE – gymnáziu a základní škole, s.r.o.

• Park Lane International School

• Punktum spol. s r.o.

• Rotary International Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika, z.s.

• Skautskému institutu v Brně

• Senátu Parlamentu České republiky

Poděkování patrí̌ i dobrovolníkům – učitelům, rozhodčím, organizátorům akcí,

orgánům ADK, debatérům, pracovníkům místních samospráv, prědstavitelům

sdružení rodičů a nadací škol, vedením škol, rodičům debatérů a dalším příznivcům

debatování.

Chtěli byste být také na seznamu? Ozvěte se nám na info@debatovani.cz!



Asociace debatních klubů, z.s.

U vinohradské nemocnice 2255/6,
Vinohrady, 130 00 Praha 3
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