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Zápis z jednání Republikové rady MK 
 

18. prosince 2015, Praha 

 

Za regionální kluby MK: Matěj Trávníček, Lucie Pichlerová, Jan Pečonka, Ondřej Jerman, Libor Marčan, Tomáš 

Kouřílek, Jan Novotný, Martin Černý, Eva Heczková, David Vaculík, Roman Štěpánek, Pavel Hošek  

 
Za odborné kluby MK: Lucie Pichlerová, Jakub Mašek 

 

Volení členové rady MK: Matěj Trávníček, Lucie Pichlerová, Karolína Kubiková 

 
Hosté: Jan Tichý, Jan Pánik, Rostislav Kaplan, Václav Malý, Petr Tomášek, Tereza Gazdíková, Vojtěch Kos, Lucie 
Dvořáková, Petra Sádlová  

 
Počet stran: 4 

 
Počet příloh: 1 

 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 
Počet stran příloh: 2  

Příloha č. 1 – 2 

Program: 

 
1) Informace z regionálních a odborných klubů 
2) Zhodnocení roku 2015 
3) Výhled do roku 2016 – 25 let MK 
4) Dotazník - Fungování MK 
5) Různé 

 

 
Usnesení: RR MK souhlasí s programem dle návrhu. 

 
Hlasování: Schváleno optickou většinou.   
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Usnesení: RR MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Jakub Mašek a ověřovatelem zápisu Matěj Trávníček.  

 
Hlasování: Schváleno optickou většinou.  

 
Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů. 

 
Hlasování: Schváleno optickou většinou.  

 

 

1. Informace z regionálních a odborných klubů MK 

 
RK MK Střední Čechy – David Vaculík konstatoval, že se v klubu od minulé Republikové rady MK nic zásadního 
nezměnilo. Největší akcí klubu za toto období byla Programová konference MK. Ta byla dle názoru Matěje Trávníčka a 
většiny členů MK nejen dobře zorganizovaná, ale také plodná co se diskuse a idejí týče.  
 
RK MK Hradec Králové – Lucie Pichlerová informovala, že se nové vedení momentálně snaží činnost klubu 
resuscitovat. V rámci obnovy činnosti klubu se naplánovaly dvě akce – jednou z nich je přednáška s politologem 
Romanem Jochem.  
 
RK MK Liberec – Ondřej Jerman pouze konstatoval, že se v souladu s preferencemi nového vedení HSS klub v dalším 
roce zaměří na organizaci velkých akcí.  
 
RK MK Karviná – Jan Pečonka informoval, že klub za období od minulé RR MK zorganizoval velkou akci z cyklu 
konferencí „Budoucnost české pravice“ o Zahraniční a bezpečnostní politice ČR. Klub zároveň ke dni 18.12.2015 
zorganizoval pro členy MK prohlídku Senátu PČR s Tomášem Grulichem.  
 
RK MK Praha – Martin Černý uvedl, že v Praze zorganizovali přednášku s Tomášem Portlíkem o současné situaci 
v pražské komunální politice. V dalším období se klub zaměří na organizaci přednášek na středních školách.  
 
RK MK Slezsko – Eva Heczková pouze konstatovala, že klub od minulé RR MK neprovedl žádnou signifikantní činnost.  
 
RK MK Pardubice – Tomáš Kouřílek informoval o tom, že hodlají pokračovat s projektem „Proti koninám“. V příštím 
roce se také chtějí pustit do dobročinných projektů týkajících se mentorování dětí z dětských domovů a projektu 
podporujícím boj proti rakovině.  
 
RK MK Olomouc – Libor Marčan přečetl dopis předsedy RK MK Olomouc Davida Vančíka, který v dopise vyjmenoval 
seznam akcí, které klub v mezidobí zorganizoval – mezi nimi bylo např. setkání s Václavem Klausem ml. či konference 
o úspěšné regionální politice a seznam plánových akcí na rok 2016.  
 
RK MK Prostějov - Libor Marčan uvedl seznam zorganizovaných akcí, mezi kterými byla např. diskuse se zástupci ODS 
nebo pietní akt 17. listopadu. Klub zároveň plánuje pravidelně pořádat nový projekt – debatní úterky a dobročinnou 
akci „Pomáháme tancem“.  
 
RK MK Rokycany – Pavel Hošek podotkl, že aby klub začal vyvíjet významnější činnost je potřeba, aby nabíral nové 
členy, což je hlavním cílem pro následující rok.  
 
Ekonomický klub MK – Jakub Mašek informoval, že v rámci zahájení činnosti klubu registroval Mladé konzervativce na 
Vysoké škole ekonomické jako studentský spolek, čímž bychom měli mít pronájem přednáškových místností zdarma. 
Na příští rok klub plánuje kromě produkce odborných mediálních výstupů na ekonomická témata taktéž organizovat 
odborné přednášky a konference. Tom první v dalším roce by měla být přednáška s guvernérem ČNB, která  
proběhne 23.2.2016 na půdě právě Vysoké školy ekonomické.  
 
Zahraniční klub – Lucie Pichlerová jakožto zástupkyně MK při DEMYC uvedla, že tato organizace pořádá začátkem 
následujícího roku dvě akce a to v Libanonu a Berlíně. Matěj Trávníček na ní navázal a informoval o současné situaci 
v EYC. Zde je nejdůležitější novinkou nedávný volební kongres, který proběhl v Praze a na němž byl do pozice 
místopředsedy EYC zvolen Jakub Sivák. Matěj dále uvedl, že v rámci vyjednávání o umístění další letní školy EYC v roce 
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2016 se reálně uvažuje o Českém Těšíně.   
 
RK MK Plzeň – Jan Novotný informoval o akcích, které klub pořádal – kurz rétoriky pro členy RK MK Plzeň, simulace 
městského zastupitelstva pro studenty středních škol či konference o Imigrační politice pod záštitou Jiřího Pospíšila.  
 
 

Matěj Trávníček konstatoval, že Republiková rada MK je usnášeníschopná – 22/37. 
 
 

 

2. Zhodnocení roku 2015 
 
Jiří Fremr uvedl, že činnost MK zaznamenala v proběhlém roce velké zlepšení, zejména vyzdvihl organizaci velkých 
konferencí z cyklu „Budoucnost české pravice“ a samozřejmě klasických akcí typu Letní kemp a Programová 
konference. Celkově vzato rok 2015 zhodnotil jako velmi úspěšný.   Následně krátce pohovořil o Programové 
konferenci MK, se kterou byl spokojen nejen z organizačního hlediska, ale také z pohledu názorové a ideové plodnosti 
MK.  
 
Za špatnou označil Jiří současnou činnost a akceschopnost VV MK, který má neustálé, opakující se problémy 
s neusnášenischopností.  
 
Co se týče zahraniční činnosti, je třeba upozornit, že jsme získali místopředsednický post v organizaci EYC – Jakub 
Sivák.  
 
Jiří kladně zhodnotil také vznik nové platformy mládežnických politických organizací AMPO. 
 
Financování MK zaznamenalo v roce 2015 taktéž několik změn. Tou nejvýznamnější byla asi změna ve vedení českého 
zastoupení politické nadace HSS, které nyní preferuje podporu akcí spíše většího charakteru. V tomto roce nicméně 
nadace podpořila stálé akce MK jako Letní kemp či Zimní univerzita. Nový ředitel HSS Matin Kastler taktéž vystoupil na 
jedné z konferencí o imigrační politice pořádané MK, jejíž průběh a realizaci velmi chválil.  
 
Dalšími partnery podporujícími MK jsou KAS, který hodlá stejně jako v tomto roce spolufinancovat konference pod 
záštitou Jiřího Pospíšila a frakce Evropského parlamentu ECR a strana AECR, se kterými se o podpoře na příští rok bude 
teprve jednat.  
 
Martin Černý požádal o vysvětlení ohledně situace, kdy byl na fotkách z vánočního večírku mládežnické organizace 
ANO 2011 na sociálních sítích zachycen místopředseda MK Petr Tomášek. Petr na to reagoval tím, že nový předseda 
organizace je jeho dlouholetý kamarád, a proto pozvání přijal. Následně začala diskuse přítomných ohledně toho, zda 
byla Petrova přítomnost na večírku vhodná a žádoucí vzhledem k tomu, že MK deklarovali to, že s mládeží ANO 2011 
nebudou spolupracovat. Závěrem diskuse bylo, že je na každém, jakých akcí se účastní. Je však třeba se mít na pozoru, 
zda je při tom daný jednotlivec zachycen už jen kvůli tomu, že z titulu své funkce reprezentuje Mladé konzervativce 
jako organizaci.  
 
Matěj Trávníček poreferoval o současné situaci v nově založené Asociaci mládežnických a politických organizací. Právní 
záležitosti jsou již téměř vyřešeny. Aktuálně organizaci předsedá MSD. MK budou předsednickou organizací v období 
23. 8. – 23. 11. 2016. Co se týče spolupráce na regionální úrovni, je čistě na klubech jakým způsobem se budou chtít 
spolupráci věnovat – je zde ovšem možnost akce zastřešit právě logem a značkou AMPO, což může být vhodné 
zejména při organizaci přednášek a konferencí na vysokých školách. Zastřešení regionální akce je vhodné dopředu 
oznámit Matějovi Trávníčkovi. Posledním bodem týkajícím se AMPO je, že díky spolupráci s Univerzitou Karlovou je 
velmi pravděpodobné, že univerzita organizaci vyhradí kancelářské prostory. 
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3. Výhled do roku 2016 – 25 let MK 
 
Jiří Fremr informoval, že od příštího se tradiční koncept žádání o dotace mění a to kvůli změně ve vedení 
politické nadace HSS, která bude podporovat větší akce s více účastníky a tím pádem i větším rozpočtem. 
Vzhledem k úspěchu akce o Imigrační politice, na které byl Martin Kastler (nový ředitel HSS pro ČR) 
přítomen jako jeden z řečníků, se finanční podpora v příštím roce zvýší o cca 20 – 25%. Jiří již odeslal 
vedení nadace seznam akcí na nový rok – 30 velkých akcí a 10 malých besed. Ty samozřejmě mohou 
pořádat i regionální kluby, což může být jejich výhoda vzhledem k tomu, že se z větších akcí lépe nabírají 
noví členové. Jiří na závěr uvedl, že i přes počáteční obavy se zdá spolupráce ještě lepší, než byla předtím.  
 
Co se týče politické nadace KAS, zde se podařilo znovu navázat spolupráci zejména díky organizaci akcí 
pod záštitou Evropské kanceláře Jiřího Pospíšila. Důvodem předchozích problému byla zejména 
spolupráce MK s ODS, která kvůli své euroskeptické/eurorealistické politické filozofii není současným 
vedením KAS příliš oblíbená.  
 
Posledními partnery podporujícími MK jsou AECR a ECR. Příslib finanční podpory na příští rok je v případě 
obou organizací zatím v jednání.  
 
Matěj Trávníček informoval o akci 25 let MK, která proběhne příští rok. Konstatoval, že je nutné celou 
organizaci řešit s dostatečným časovým předstihem a sehnat seznamy bývalých významných členů a 
podporovatelů MK, kteří poté budou pozváni.  
 

 

4. Průzkum fungování MK 
 
Na závěr Matěj upozornil, že stejně jako v předchozích letech proběhne průzkum fungování MK i v roce 
následujícím.  

 
5. Různé 
 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl k bodu žádný příspěvek, ukončil Matěj Trávníček jednání Republikové 
rady MK.  

 
 
 

Zapsal v Praze dne 18. 12. 2015  
 
 
           Jakub Mašek v.r.  
 
Ověřil v Praze dne 23. 12. 2015  
 
         
                  PhDr. Matěj Trávníček v.r. 

http://www.konzervativci.cz/

