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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 

17. srpna 2016, Praha 

Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, David Vančík, Martin Černý, Josef Kaštil, Petr Tomášek, David 
Vaculík 

 
S hlasem poradním: Matěj Trávníček, Jakub Mašek 
 
Hosté: Bez hostů  

 
Omluvení členové VV MK: Milan Vyskočil, Eva Heczková, Jan Pánik, Lukáš Vítek, Jakub Čermák   

 
Počet stran: 4 

 
Počet příloh: 4 

 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci RK MK Praha – Sportovní den  
Příloha č. 3 – Žádost o dotaci RK MK Brno – Převolební debata 
Příloha č. 4 – Žádost o dotaci RK MK Olomouc – Diskusní setkání na téma bezpečnostní politiky      
             Olomouckého kraje 
  

Počet stran příloh: 5 
 

Příloha č. 1 – 2 
Příloha č. 2 – 1 
Příloha č. 3 – 1  
Příloha č. 4 – 1 

 
Návrh programu: 

 
1. Přijetí nových členu 
2. Regionální rozvoj 
3. Akce MK 
4. Zahraniční aktivity 
5. 25 let MK 
6. Různé 

 
Usnesení: VV MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Jakub Mašek a ověřovatelem zápisu volí 
Martina Černého. 

 
Hlasování: 6/0/0 
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Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu. 

 
Hlasování: 6/0/0 
 
 

1. Přijetí nových členů 

VV MK byly předloženy následující žádosti o členství: 
 

RK MK Praha – Jiří Richter, Daniel Bielczyk     
 

Usnesení: Výše uvedení zájemci o členství byli přijati do řad Mladých konzervativců. 
 

Hlasování: 6/0/0 

 
 

2. Regionální rozvoj 
 

K tomuto bodu neměl nikdo z členů VV žádný příspěvek.  
 
 

3. Akce MK 

 
VV MK byly ze strany regionálních klubů předloženy následující žádosti o finanční podporu: 
 
 
RK MK Praha – Sportovní den MK, výše finanční podpory 5 000,- Kč (3000,- Kč pronájem prostor, 2 000,- 
Kč občerstvení)  
 
Usnesení: VV MK schvaluje žádost o finanční podporu vztahující se k Sportovnímu dni MK.  
 
Hlasování: 6/0/0 
 
 
RK MK Olomouc -  Diskusní setkání na téma Bezpečnostní politika Olomouckého kraje, výše finanční 
podpory    2 600,- Kč (pouze občerstvení) 
 
Usnesení: VV MK schvaluje žádost o finanční podporu vztahující se ke Sportovnímu dni MK.  
 
Hlasování: 6/0/0 
 
 
RK MK Brno – Předvolební debata s lídry kandidátek do krajských voleb, výše finanční podpory 14 600,- 
Kč (11 000,- Kč občerstvení, 2 600,- Kč pronájem prostor, propagace 1 000,- Kč)  
 
Usnesení: VV MK schvaluje žádost o finanční podporu Předvolební debaty v upravené formě.  
 
Hlasování: 6/0/0 
 
Pozn. – Položka rozpočtu propagace byla ze strany VV MK snížena na 1 000,- Kč, tak aby nevznikl problém 
s čerpáním podpory ze strany politické nadace HSS.    
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4. Zahraniční aktivity 
 
Zahraniční tajemník MK Lukáš Vítek členům VV MK oznámil (vzhledem ke svojí nepřítomnosti skrze 

prostředníka), že dlouho plánovaná akce EDS by v Praze nakonec měla s největší pravděpodobností 

proběhnout. Zahraniční klub tedy již ve spolupráci s Jaroslavem Kepkou začal podstupovat první kroky 

k zajištění financování. Lukáš by měl na příštím VV MK podrobně informovat o dalším vývoji a detailech celé 

akce.  

 

Matěj Trávníček požádal o přítomnost stálého zástupce MK při EYC Jakuba Siváka na příštím jednání VV MK. 

Je podle něj důležité vedení informovat o dění v EYC a o nadcházejících akcích této organizace.  

 

Úkol: Jakub Mašek požádá Jakuba Siváka o přítomnost na dalším jednání VV MK, případně o zaslání písemné 

zprávy týkající se aktuálního dění v EYC.  

 

Úkol: Jan Tichý zašle report z akce EDS na Kypru.  

 
 

5. 25 let MK 
 

Jiří Fremr přítomné požádal, aby stejně jako na minulém jednání podali návrhy a informace ohledně 
možných míst konání akce 25 let MK.  
 
Matěj Trávníček informoval, že se dotázal na pronájem prostor na Žofíně. Vzhledem k letnímu provozu 
ovšem zatím nedostal odpověď.  
 
Z důvodu nepřítomnosti Lukáše Vítka a Jakuba Čermáka nebylo možné diskutovat o dalších 
potenciálních místech, které dotyční dříve navrhovali.  
 
Jiří konstatoval, že na konci září musí být místo konání jasně určené a řádně zamluvené. Akce by měla 
mít cca 150 účastníků a v rozpočtu jsou pro ni alokovány finanční prostředky ve výši 6 000 €. Jiří zároveň 
navrhl, aby akce proběhla 1. prosince 2016.  
 
Usnesení: Akce 25 let MK se bude konat 1. prosince 2016.  
 
Hlasování: 6/0/0 

 

6. Různé  
 

Jiří Fremr informoval, že si již s představiteli ODS domluvil schůzku ohledně spolupráce MK s ODS na 
předvolebních kampaních do krajských voleb. Vzhledem k tomu, že vedení zatím na jednání nemělo 
čas, není v současné chvíli ohledně spolupráce na centrální úrovni možné říci nic konkrétnějšího.  
 
Petr Tomášek konstatoval, že vzhledem k načasování (příliš málo času) již výsledek schůzky neovlivní 
ani tak průběh samotných kampaní, ale spíše dlouhodobou spolupráci mezi MK a ODS.  
 
Následovala diskuse členů VV MK ohledně současné politické situace a budoucnosti spolupráce mezi 
MK a ODS. 

 
Jiří Fremr jednání ukončil. 
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Zapsal v Praze dne 17. srpna 2016 

 
Bc. Jakub Mašek v. r. 

 
 

Ověřil v Praze dne 20. srpna 2016 
 

Bc. Martin Černý v. r. 
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