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Úvodní slovo
Drazí přátelé a členové DKUK!
Je mou milou povinností Vám odprezentovat loňské působení DKUK a práci představenstva za rok
2014/2015. Od loňského roku nastalo několik změn a zejména bych ráda předala několik doporučení
novému představenstvu, které bude dnes zvoleno.
Schůzky se konaly pravidelně, každou středu jako již tradičně na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
a účastnili se jich nejen českoslovenští, ale také zahraniční debatéři, kteří byli v Praze buď jen na
návštěvě, nebo zde studují. Zároveň se nám podařilo scházet i přes prázdniny, což považuji za velký
úspěch. Bohužel se nám nepodařilo udržet si nově nabrané členy a zároveň spousta starých členů již
nedochází na naše schůzky. Ráda bych, aby se také znovu rozproudila tradice Hany Bany. Věřím, že
socializace mezi novými a zkušenějšími členy je tím momentem, který nám pomáhá získat a hlavně si
udržet nové debatéry.
Naši debatéři se letos zúčastnili všech turnajů pořádaných v Československu a zároveň vyjeli
několikrát do zahraničí. Ráda bych poděkovala zejména Bětce Kubitové a Martinu Regéczymu za
reprezentaci DKUK v zahraničí. Již nyní vím, že další naše týmy se chystají vyjet počátkem nového
roku, což mě velmi těší.
Na rozdíl od loňského roku, lehce zaostáváme za propojováním středoškolské a vysokoškolské
debaty. Nadále podporuji, aby naši debatéři se stali rozhodčími pro ADK a zlepšovali si tak své
debatní schopnosti a zároveň pomáhali středoškolské debatě. Ráda bych však apelovala na nové
představenstvo, aby se zdrželi hlubšího začleňování do ADK dokud nebudou Stanovy ADK
přizpůsobeny tomu, že DKUK je jiným a speciálním klubem mezi ostatními středoškolskými kluby.
Celkově se však obě organizace více provázaly a bylo by dobré mít nějakého zástupce v ADK, který
může informovat ADK i nás o dění v obou organizacích.
Musím s potěšením říci, že představenstvo fungovalo nohem lépe v letošním roce. Členové
představenstva se víc zapojovali do běžné organizace a zároveň přicházeli s novými nápady a
inovacemi, které by mohli pomoci fungování DKUK. Musím osobně poděkovat zejména Bětce
Kubitové, Milanu Kovačičovi a Béďovi Blumovi, kteří byli v minulém roce mou velkou oporou a velmi
přínosnými členy Představenstva. Doufám, že tato změna se stane do budoucna tradicí a
představenstvo si udrží svou práceschopnost.
Mé speciální poděkování patří Martinu Jamborovi, který je naším kouzelníkem ohledně internetu a
webových stránek. Mnohokrát mu děkuji za zpracování loňské zprávy o využívání médií, která byla
velmi přínosná. Zároveň děkuji za jeho konstantní podporu a přínos pro DKUK.
Dále bych ráda zmínila naši skvělou spolupráci s Debatním klubem Masarykovy Univerzity, která
napomáhá přípravě jakékoliv debatní akce na území Československa.
Celkově loňský rok hodnotím kladně, i přesto, že je stále co vylepšovat. Vidím však velký potenciál
v zahraničních akcích, mezinárodním turnaji v Praze a doufám, že i v novém představenstvu.
Tereza Vicková
Předsedkyně DKUK
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Propagace klubu a náborové akce
Členství v SUUK
DKUK bylo i v akademickém roce 2014/2015 členem Studentské Unie Univerzity Karlovy (SUUK).
Vzhledem k současné situaci SUUK je otázkou nového představenstva, zda bude chtít zůstávat jedním
ze zapsaných spolků na listu SUUK. V SUUK se změnilo s letošním rokem celé vedení, takže uvidíme,
zda bude unie fungovat lépe než do teď.
Letos jsme nevyužili žádnou z náborových akcí SUUK a je tedy opravdu ke zvážení zda setrvání
v tomto spolku má pro DKUK význam.

Náborové akce
V letošním akademickém roce jsme se rozhodli neúčastnit náborových akcí. Veškerá propagace DKUK
probíhala přes facebook. Díky sdílení informací o DKUK na jednotlivých studijních skupinách se nám
v letním semestru podařilo získat poměrně mnoho členů například z MFF UK. Bohužel tyto členy se
nám nepodařilo udržet.
Vzhledem k minulo-ročním zkušenostem si nemyslím, že by náborové akce SUUK byly nějakým
přínosem pro rozšíření základny debatérů DKUK. Naopak si myslím, že důkladná propagace pomocí
facebooku před začátkem každého nového semestru by mohla přinést mnohem větší užitek.

DebatIES 2014/2015
Bohužel, kvůli neaktivitě ze strany IES FSV UK a loňského organizátora A. Nedvěda, se v akademickém
roce 2014/2015 neuskutečnila debatní akce DebatIES. Pokud by se tato akce v budoucnu neobnovila,
je navázána spolupráce se studentským klubem SIMS – studenti IMS FSV UK, kteří projevili zájem o
zorganizování nějakého workshopu, popřípadě i víkendové akce ve spolupráci s DKUK.

Webová stránka, facebook a mailinglisty
Webová stránka plní svou funkci – je záchytným bodem pro kohokoliv, kdo vyhledává na internetu,
poskytuje základní informace a odkazuje debatéry na facebook, kde mohou získat mnohem více
informací o DKUK a současných schůzkách. Doporučení novému představenstvu spočívá zejména
v nalezení někoho, kdo by mohl zodpovědnost za stránku převzít po Martinu Jamborovi, v případě, že
by již neměl zájem pokračovat v její správě.
Facebooková fan page funguje výborně, hlavně na běžnou komunikaci s našimi fanoušky a debatéry.
Zároveň zde můžeme nahrávat různé fotky ať už z propagačních akcí nebo z turnajů. Velkou výhodou
facebooku je jeho dosah a zároveň publikování různých událostí, které DKUK pořádá. Z příkladu
debatního klubu VŠE (o něm bude zmínka níže), je zajímavým nápadem vytvářet událost každý týden,
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kam by se mohli debatéři zapisovat. Je na uvážení nového představenstva, zda je v jejich kapacitách
každý týden spravovat novou událost.
Mailinglist „vsdebata“ a “dkuk_hq“ se během letošního akademického roku staly poměrně
„hluchými“. Je potřeba, podpořit současné členy dkuk_hq aby odpovídali a reagovali na emaily, které
jim chodí. Je otázkou, zda je lepší zůstat u strategie posílat raději více emailu a naučit členy na ně
odpovídat nebo posílat email jednou za čas, aby nebyli členi tzv. přehlceni. Do mailinglistu vsdebata
je třeba zapsat více nováčků, nejlépe každého, kdo se zúčastní 2-3 schůzek.

Stanovy a bankovní účet
Na tuto valnou hromadu byly vytvořeny nové Stanovy DKUK, které jsou kompatibilní s novým
občanským zákoníkem. Hlavní změnou ve Stanovách je snížení počtu členů představenstva o správce
webu a sekretáře. V minulých letech byl problém sehnat dobrovolníky, kteří by chtěli tuto funkci
vykonávat a ve výsledku se stejně nepodíleli na běžném chodu DKUK. Doporučuji zachovat
tzv.“gentlemanskou dohodu“ s některým z členů, zda by spravoval webové stránky, pokud to není
v možnostech představenstva.
Neboť pro vytvoření nového bankovního účtu bude postačovat výpis z obchodního rejstříku, neboť
tam budeme registrováni, nechávám vytvoření nového účtu na novém představenstvu. Nejlepší
možností se jeví FIO banka, která poskytuje bezplatné vedení účtu. Zároveň bych doporučila
vytvoření transparentního bankovního účtu.

Debatní turnaje
Mikulášský debatní turnaj 2014
Jako každoročně i loni jsme uspořádali tradiční Mikulášský turnaj. Přestože se jedná o pražský turnaj,
každoročně se na něj sjíždějí vysokoškoláci z celé oblasti Československa a i letos se zapojilo několik
středoškolských studentů
Turnaj se uskutečnil 12. – 13. prosince 2014 a zúčastnilo se ho 32 týmů. Nárůst počtu týmů z 20 na 32
přikládáme zejména rozhodnutí o změně debatního kalendáře, kdy se Mikulášský turnaj stal prvním
debatním turnajem sezóny. Každoročně jsme měli problém se sháněním rozhodčích, zároveň jsme
však rádi, že se nám podařilo poskytnout možnost alespoň pár zkušeným debatérům si také
zadebatovat.
Turnaj zůstal ve stejném stylu jako v minulých letech, zároveň jsme zachovali registrační poplatek ve
výši 150 korun, neboť bylo potřeba pokrýt náklady turnaje i přestože jsme získali grant od Univerzity
Karlovy. Právnická fakulta nám velkoryse poskytla prostory, díky čemuž jsme ušetřili nemalou
finanční sumu.
Hlavními rozhodčími tohoto turnaje byli Michal Pečeňa a Lucie Ottingerová. Zároveň děkuji
Branislavu Fečko-Čegiň za jeho pomoc a podporu při organizování turnaje. Vítězi Mikulášského
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debatního turnaje se stali Martin Jambor a Jan Štěpán. Nejlepším řečníkem turnaje byl vyhlášen
Matěj Cibik.

Akademické mistrovství České a Slovenské republiky v debatování 2014
AMČSR se letos konalo v Praze a jeho organizace tak připadla na DKUK. Podařilo se nám získat grant
od Univerzity Karlovy na jeho organizaci. Překvapivě se letošního turnaje zúčastnilo pouhých 16
týmů. Bohužel si tento malý zájem neumíme nijak vysvětlit.
Turnaj probíhal tradičně a i přes malý počet debatérů si ho dovolím prohlásit za velmi povedený.
Hlavním rozhodčím turnaje byl Matúš Kurian, kterému tímto děkuji za veškerou pomoc a perfektní
práci v pozici hl. rozhodčího.
Vítězi turnaje se stali Branislav Fečko-Čegiň, který zároveň získal i trofej za nejlepšího řečníka turnaje,
a Matúš Huba. Oba členové našeho DKUK.
J potřeba probrat s ostatními debatními kluby, jakým způsobem se bude řešit nedostatek místa na
podstavci poháru pro AMČSR. Hlavní možnosti jsou pořízení nového poháru, odstranění starých štítků
nebo změna velikosti štítků. Navrhuji podělit se o náklady na vyřešení tohoto problému.

Brno Open 2015
Letošního turnaje Brno Open, který se konal 13. - 15. 3. 2015, se zúčastnily pouze 3 týmy z DKUK.
Bohužel ani jeden z nich se neprobojoval do semifinále. Zároveň bych však chtěla poděkovat všem
debatérům, kteří se rozhodli jet na Brno Open jako rozhodčí a pomoci tak Debatnímu klubu
Masarykovy univerzity s organizací.

Prague Open 2015
V letošním roce se DKUK podílelo na organizace prvního mezinárodního turnaje v Praze po odmlce 6
let. Tento turnaj byl organizován ve spolupráci s Debatním klubem VŠE a Debatním klubem MU.
Hlavním organizátorem byl Martin Regéczy, vedoucí klubu VŠE a člen DKUK. Naši debatéři se podíleli
jak na organizaci, zastupovali velkou část v panelu rozhodčích a zároveň se účastnili samotného
turnaje.
Bohužel se žádnému československému týmu nepodařilo probojovat do semifinále. Přesto musím
označit účast našich debatérů za přínosnou a reprezentativní.
Díky DKUK se podařilo získat prostory na Právnické fakultě, což ušetřilo velkou položku z rozpočtu
Prague Open 2015. Doufám, že spolupráce na tomto turnaji bude pokračovat a zároveň se bude
rozrůstat i zastoupení československých týmů mezi soutěžícími.
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Prague Debate Spring 2015
Tento turnaj plně spadá pod organizaci Asociace debatních klubů z.s. Avšak vzhledem k malé
komunitě debatních klubů v České republice, pomáhali jsme v minulosti získat touto turnaji prostory
na Právnické fakultě. Bohužel bez vědomí DKUK bylo použito naše jméno i letos při zamluvení prostor
na fakultě. Po skončení turnaje se organizátoři nepohodli s fakultou a došlo k zaplacení jisté pokuty.
Bohužel tím utrpělo i jméno DKUK neboť bylo spojeno bez vědomí představenstva s tímto turnajem.
Doporučila bych tedy do budoucnosti vyhnout se oficiální spolupráci s PDS 2015, nebo si alespoň
zásadně promluvit s jeho organizátory o využívání dobrého jména DKUK.

Nové debatní kluby v Praze
Debatní klub VŠE
Mám velikou radost, že mohu oznámit znovuobnovení Debatního klubu VŠE. Tento klub se schází již
od června každé pondělí na VŠE. Klub je veden Martinem Regéczym a je exkluzivně v angličtině. Naši
debatéři se běžně účastní pravidelných schůzek a z počátku taktéž pomáhali se založením a
rozhodováním na běžných schůzkách.

Debatní klub ČVUT
Na ČVUT se začal zakládat debatní klub, který by se měl od letošního září scházet ve středu, tedy ve
stejné době jako DKUK. Hlavní osobou, která povede tento klub, by měl být Richard Gracla, bývalý
člen DKUK. Doporučuji novému představenstvu, aby se pokusila navázat komunikaci a spolupráci s p.
Graclou a pokusila se vytvořit jiný termín schůzek klubu ČVUT nebo přilákat členy na schůzky DKUK.

Složení DKUK
Plénum
Nejvyšší orgán sdružení, v kterém jsou zastoupeni všichni členové

Představestvo
Výkonný orgán sdružení řídící jeho činnost mezi zasedáními pléna
Předsedkyně: Tereza Vicková
První místopředsedkyně: Lenka Kristanová
Místopředseda pro marketing: Alžběta Kubitová
Místopředseda pro vnější záležitosti: Bedřich Bluma
Místopředseda pro vnitřní záležitosti: Milan Kovačič

Revizní komise
Kontrolní orgán sdružení, který zodpovídá za svou činnost plénu
Michal Čáp, Michal Pečeňa, Viliam Lisý
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Další zastupitelé
Sekretář: Michael Jambor
Pokladník: Alžběta Kubitová
Správce internetové stránky: Martin Jambor
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Sponzoři

Poděkování patří Martinu Jamborovi za financování chodu webové stránky DKUK..
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