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Zápis z jednání Republikové rady MK 
 

 

11. dubna 2015, Praha 
 
 

Za regionální kluby MK: Vít Voseček, Jan Pánik, David Vančík, Václav Mrkvica, Jan Tichý, Jakub Mašek, Martin 

Černý, Eva Heczková, David Vaculík 

 

Za odborné kluby MK: Matěj Trávníček, Lukáš Vítek 
 
Volení členové rady MK: Matěj Trávníček, Lucie Pichlerová, Karolína Kubíková 

 

Hosté: Lukáš Havran, Jan Pečonka, Matěj Husák, Andrea Šilhanová 

 
Počet stran: 4 

 

Počet příloh: 2 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 
Příloha č. 2 – Dotazník – Fungování MK  
 
Počet stran příloh: 2 + prezentace 

 

Příloha č. 1 – 2 
 
Příloha č. 2 - prezentace 
 
Program: 

 

    1) Informace z regionálních a odborných klubů 
     2) Informace z vedení MK 
   3) Budoucnost České pravice - nový projekt MK 

 4) Dotazník - Fungování MK 
 5) Různé 

 

Usnesení: RR MK souhlasí s programem dle návrhu. 

 

Hlasování: 20/0/0 
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Usnesení: RR MK volí zapisovatelem Jakuba Maška, ověřovatelem zápisu volí Matěje Trávníčka. 

 

Hlasování: 20/0/0 

 

Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů. 

 

Hlasování: 19/0/0 

 

 

1. Informace z regionálních a odborných klubů MK 
 
RK MK Pardubice - Jan Tichý informoval, že hlavní činností klubu (kromě organizace přednášek a jiných akcí) je 

v současné době projekt „Proti koninám“, kam občané hlásí, co se jim v jejich okolí nelíbí. K projektu se začínají 

přidávat i lidé z jiných měst, proto vedení klubu zamýšlí, že projekt rozšíří po celé České republice.  

RK MK Praha – Martin Černý jakožto nově zvolený předseda klubu konstatoval, že počet členů klubu v poslední 

době kontinuálně roste. Klub v tomto roce organizoval několik akcí jako například debatu s vedením pražské ODS, 

v brzké době také plánuje zorganizovat debatu s novináři o svobodě medií. Témata dalších akcí budou jasná 

v průběhu roku. 

RK MK Olomouc – David Vančík popsal proběhlé přednášky, konference a besedy zorganizované jeho regionálním 

klubem. Nechyběly mezi nimi akce jako beseda s Filipem Melzerem, Přednáška s Ivanem Langerem z cyklu 

přednášek Škola budoucích politiků, beseda s Karlem Schwarzenbergem o budoucnosti pravice v ČR, přednáška 

s Jiřím Pospíšilem o legislativním procesu v EU. Do budoucna klub jedná s hosty o konání následujících akcí - 

beseda s Petrem Fialou a Miroslavou Němcovou, Konference: Islám vs evropské hodnoty, a další z přednášek Školy 

budoucích politiků. 

RK MK Ostrava – Václav Mrkvica, nový předseda ostravského regionálního klubu popsal průběh revize členské 

základny, která v klubu proběhla. Klub má nové vedení a v současné době vede náborovou kampaň. Co se týče 

proběhlých akcí, klub zorganizoval – přednášku o finanční gramotnosti na základní škole, besedy s Martinem 

Štěpánkem o budoucnosti Ostravy a Miroslavem Svozilem o nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Do 

budoucna plánují uspořádat přednášky o dálném východě a o evropské integraci.  

RK MK Hradec Králové – Dalším nově zvoleným předsedou se stal Vít Voseček, ten informoval, že je potřeba klub 

po několikaleté nečinnosti restartovat. Plánují proto zahájit náborovou kampaň a pořádat přednášky na středních 

a vysokých školách.  

RK MK Slezsko – Eva Heczková konstatovala, že klub od minulého jednání Republikové rady neuspořádal žádnou 

akci významnějšího charakteru. V brzké době ovšem plánují udělat přednášku o energetické bezpečnosti na 

místním gymnáziu.  

RK MK Karviná – Jan Pánik informoval, že poslední akcí, kterou organizovali, byl Letní kemp MK minulý rok. 

V nadcházejících měsících ovšem plánují zorganizovat přednášky s Miroslavou Němcovou, Evženem Tošenovským, 

Ivanem Miklošem a Ivanem Langerem.  

RK MK Střední Čechy – David Vaculík popsal průběh příprav na hlavní akci, kterou by klub měl předběžně 

organizovat a to Ideovou konferenci MK, ta by měla předběžně proběhnout v jednomze středočeských měst, 

momentálně se uvažuje o Kutné hoře či Mladé Boleslavi na podzim tohoto roku.  

RK MK Plzeň – Jakub Mašek informoval o plánovaných akcích plzeňského klubu – přednáška s guvernérem ČNB 

Miroslavem Singerem, celodenní akce na Slavnostech svobody v Plzni, grilovaní na Kašperských horách, Filmový 

festival v Karlových Varech, Letní kemp MK 2015.  
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Politologický klub – Klub v současné době chystá akci se spolkem právníků VŠEHRD. PK MK nabízí regionálním 

klubům možnost zabezpečení akce v jejich regionu, stačí se pouze domluvit s vedením. V současné době tuto 

debatu PK MK vede s RK Plzeň a Karviná. Indikovaný byl zájem z RK Brno.  

RK MK Rokycany – Klubu eviduje zájemce o členství a plánuje rozjezd svých aktivit. Zaměřit se chce vedle 

klasických formátů  i na akce sportovní, kulturní a společenské. V dohledné době, by tak kupříkladu klub měl 

zabezpečovat divadelní představení.  

RK MK Havlíčkův Brod – Aktivita klubu po období určitého útlumu opět stoupá. Do klubu se hlásí noví zájemci o 

členství. Klub intenzivně komunikuje s místním a oblastním sdružením ODS, se kterými již pomalu zahajuje 

přípravu na krajské volby na podzim příštího roku.  

O činnostech PK MK a RK Havlíčkův Brod a Rokycany informoval v zastoupení na základě řádného pověření 

předseda RR. 

Zahraniční klub MK – Nejzásadnější změnou od minulého jednání RR MK je podle Lukáše Vítka v zahraničních 

aktivitách MK změna našeho statutu ze člena na přidruženého člena v mezinárodní organizaci EDS. Změna byla 

námi iniciována z toho důvodu, že EDS začala zvyšovat členské příspěvky. Tím, že jsme se stali přidruženým členem 

nám odpadá povinnost platit členské příspěvky, úskalím ovšem je, že nemáme právo volit na Council meetingu a 

mít svoje zástupce v předsednictvu EDS.  

 

2. Informace z vedení MK- zpráva jmenovaných členů VV MK o jejich 
činnosti 
 

 
Jiří podal informace ohledně fungování Výkonného výboru MK. Výbor se schází standardně jednou za 14 dní 

v reprezentativním složení, problémy s usnášeníschopností téměř zmizely. Na každém jednání jsou přijímáni noví 

členové, jejich počet relativně stabilně roste, což je pozitivní jev vzhledem k tomu, že plánovaná celorepubliková 

kampaň MK zatím ještě ani nezačala. V současné době se jedná i o vzniku regionálního klubu v Hodoníně, jeho 

založení je již v poslední fázi. Co se týče velikosti členské základny, ta se vlivem negativního působení ODS 

zmenšila. Nyní, jak již bylo řečeno je v rostoucím trendu. Jiří zdůraznil, že je potřeba Mladé konzervativce udělat 

atraktivnější pro mladé lidi. Toho chce Výkonný výbor docílit za pomoci tvorby nových webových stránek, 

propagačních předmětů, facebookové kampaně atd.  

 

Jiří taktéž zhodnotil proběhlé celorepublikové akce jako Zimní univerzita v Čeladné, která se konala za podpory 

Jiřího Pospíšila a konference Budoucnost české pravice. Konference proběhla za značné účasti veřejnosti a byla 

organizována jako dvou-panelová, první panel byl vyhrazen odborníkům a druhý představitelům největších 

pravicových stran v ČR – ODS, TOP 09, SSO. Jiří dále pohovořil o Letním kempu 2015, výběrové řízení vyhrály 

regionální kluby Plzeň, Jindřichův Hradec a České Budějovice. Bližší informace půjdou do regionálních klubů 

v následujících týdnech. Co se financování ze strany politických nadací týče – je stejně jako v minulém roce 

možnost využívat prostředky z HSS na organizaci přednášek, besed, konferencí atd. Zdůrazněn byl i Newsletter 

MK, který je podle vedení MK v současné době klíčovým nástrojem k rozproudění činnosti členské základny.  

 

Odborné kluby jsou podle Jiřího až na ojedinělé, čestné výjimky téměř nefunkční a dle něj nesplňují jejich primární 

úlohu – organizování akcí a produkování výstupů ve formě článků, které se dotýkají činností daného klubu. V 

odborných klubech by bylo dobré mít členy, kteří danou problematiku v ideálním případě studují nebo se v ní 

alespoň slušně orientují a mají zájem vyvíjet nějakou činnost.  

 

Jiří na závěr svého příspěvku informoval, že se setkal s předsedou ODS a společně se domluvili na znovuobnovení 
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Vysokoškolského projektu. Ten by měl zprostředkovávat akce na vysokých školách s odborníky z řad ODS.  

 

Jan Tichý popsal průběh vývoje nového webu MK. V současné době se dokončuje grafika, poté se začne se 

samotným vývojem. Současný web je zastaralý a má některé nedodělky, které bude nový web odstraňovat.  

 

Eva Heczková, která má na starosti Newsletter MK popsala jeho členění a mechanismus, kterým se posílá členům.  

 

V této sovislosti je potřeba zdůraznit dvě okolnosti:  

- Newsletter je otevřený všem členům MK – čili, pokud někdo touží, aby se v něm objevila nějaká 

informace, stačí se dohodnout s Evou, 

- pokud, někomu Newsletter nechodí, nechť napíše na info@konzervativci.cz – bude zjednána náprava. 

 

Lukáš Vítek informoval, že stáže v USA jsou v momentální době nejisté. Eva Heczková na závěr popsala svoji osobní 

zkušenost, minulý rok totiž stáž sama absolvovala.   

 
 
 

3. Budoucnost české pravice – nový projekt MK 
 

Jiří Fremr bod započal se zhodnocením konference Budoucnost české pravice. Jak již bylo řečeno, konference byla 

rozdělena na dva panely. Pozvaní hosté byli 1) panel – Lukáš Kovanda, Petr Sokol, Ivan Langer a 2) panel – Petr 

Fiala, Petr Mach, Karel Schwarzenberg. MK se rozhodli akci uspořádat, protože usoudili, že zde chybí diskuse mezi 

stranami na pravicové straně politického spektra. Jiří akci zhodnotil jako úspěšnou, zúčastnilo se jí okolo 200 lidí a 

jednalo se patrně o zatím největší akci MK tohoto roku.   

 

Matěj Trávníček doplnil, že Budoucnost české pravice je nová platforma, která má sloužit vedení MK i regionálním 

klubům k organizaci přednášek na tuto tématiku. Kluby mohou pořádat přednášky o integraci pravice i na lokální 

úrovni. 

 

Matěj dále informoval, že se Mladí konzervativci pravidelně scházejí i se zástupci ostatních mládežnických 

organizací. S tím souvisí i probíhající vznik mládežnické organizace ANO 2011, se kterým však MK nemá zájem 

spolupracovat. 

 

Usnesení: RR MK doporučuje regionálním a odborným klubům MK, aby nevstupovaly do žádné spolupráce ani 

kooperace s případně vzniklou mládežnickou politickou organizací hnutí ANO 2011.  

 

Hlasování: 20/0/0 

 

 

4. Fungování MK   
 

Matěj Trávníček přítomné seznámil s výsledky dotazníku o fungování MK, který šel před několika měsíci do členské 

základny. Výsledky jsou v příloze e-mailu.  

 

 

5. Různé  
 

Matěj Trávníček se dotázal, zda by měli přítomní zájem o exkurzi do Senátu ČR.  
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Republiková rada dále řešila vzájemné spolupracování mezi mládežnickými organizacemi zejména na regionální 

úrovni.  

 
 
Zapsal v Benešově dne 11. dubna 2015 

 
  Jakub Mašek v. r. 

 

Ověřil v Praze dne 20. dubna 2015 

 
PhDr. Matěj Trávníček v. r. 
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