Předvánoční úspěch Oxidu hořečnatého v Debatní lize
Tým složený z žáků kvinty B, Oxid hořečnatý,
který reprezentuje naši školu v soutěžích napříč
vědními obory, se již potřetí zúčastnil
celonárodního turnaje Debatní ligy Asociace
debatních klubů. Tentokrát slavil neobyčejný
úspěch, a to čtvrté místo! Tento turnaj se
uskutečnil o víkendu 18. - 20. 12. 2020 online
formou a účastnili se jej za naše gymnázium:
Anna Pacutová (nedebatující, vedoucí týmu),
Jonáš Michálek (debatující, člen), František
Malý (debatující, kapitán dobré nálady) a
Dominik Kalouda (debatující, tajemník klubu).

Screenshot z vyhlašování výsledků
Pod taktovkou trenérky Mgr. Pastrňákové se
členové týmu měli za úkol připravit na debaty
na teze Žáci by měli absolvovat povinnou

školní docházku pouze na jednotných
nevýběrových základních školách a Žádný
zaměstnanec by neměl dostávat více než
desetinásobek nejnižšího platu ve firmě.
Každou tuto tezi měli jednou vyvracet a jednou
obhajovat, poté museli být také připraveni na
jednu nepřipravenou tezi, jejíž znění se
dozvěděli hodinu před začátkem debaty. Všichni
členové týmu věnovali téměř veškerý svůj volný
čas přípravě svých argumentací, což jim
nakonec přineslo ovoce.

Ilustrační foto z dřívějšího turnaje.

V pátek si připsali první výhru sezony proti týmu z Gymnázia v Opatově, což bylo po slušném výsledku
zasloužené a tým se mohl začít těšit na další soupeře, kteří jej ještě čekali. V sobotu zase zařízli velmi
cenný skalp poražením debatérů ze slavných soukromých škol Open Gate gymnázium a Mensa
gymnázium. Sami členové týmu takovému úspěchu těžce věřili a měli z něj obrovskou radost, protože
doposud byli mezi debatéry považováni za naprosté nováčky. První dva soutěžní dny tedy zvládl tým
skvěle, pracoval jako dobře namazaný stroj a všechny tři debaty přesvědčivě vyhrál, čímž si naši žáci
také nakročili k neuvěřitelnému úspěchu, kdy se drželi na medailových příčkách.
I přes to, že měl MgO v turnaji tak parádně nakročeno, v poslední
soutěžní den zavládla mezi členy týmu spíše chmurná nálada a
smutek, protože se po dvou opravdu těsných prohrách nakonec
museli spokojit s nepopulární bramborovou příčkou. 4. místo
v turnaji je však pochopitelně skvělý výsledek, smutek se
tedy dostavil spíše kvůli tomu, že tento tým měl na to, aby
medaili na MGO přinesl. Naštěstí ale nemusí členové týmu
svěsit hlavy, protože příště, už na medaili určitě dosáhnou!

Za debatní klub MGO, Dominik Kalouda

