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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 
 

 

4. února 2015, Praha 
 

 
Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Lukáš Vítek, Ondřej Jerman, Katka Šustková, Eva Heczková, Milan 
Vyskočil, Jitka Bučková, Vít Voseček, Tamara Korešová 
 
S hlasem poradním: Jakub Mašek, Lucie Pichlerová 

 
Hosté: Jan Tichý 

 
Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek, Petr Tomášek, Jakub Čermák, Josef Kaštil 

 
Počet stran: 4 

 
Počet příloh: 1 

 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 

Počet stran příloh: 2 

 
Příloha č. 1 – 2 
 
Program: 

 
1) Přijetí nových členů   
2) Regionální rozvoj  
3) Zahraniční aktivity 
4) Náborová akce MK 
5) Akce MK 
6) Různé 

 

Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu. 
 
Hlasování: 8/0/0 
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Usnesení: VV MK bere na vědomí, že předseda MK určil zapisovatelem Jakuba Maška a volí ověřovatelem 

zápisu Jiřího Fremra. 

 
Hlasování: 8/0/0 

 

Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů. 
 
Hlasování: 8/0/0 
 

 

Kontrola úkolů: 
 
Úkol: Jakub Mašek a Milan Vyskočil vytvoří předběžný koncept tematických akcí pro rok 2015. – úkol 
splněn 
 
Úkol: Tajemník rozešle výzvu předsedům RK MK. – úkol splněn 
 
Úkol: Tajemník rozešle e-mail s výběrovým řízením na pořádání Letního kempu MK. – úkol splněn  
 

 

1. Přijetí nových členů  
 
VV MK byly předloženy následující žádosti o členství:  

 

RK MK Plzeň – Pavla Karpíšková, Jan Novotný, Tomáš Ondrejka, Libor Mach  

 

RK MK Olomouc – Matěj Kup, Tomáš Studený  

 

RK MK Šumperk – Veronika Hadrová 

 

Usnesení: VV MK přijímá výše uvedené zájemce o vstup do řad MK.  

  

Hlasování: 8/0/0 

 

 
2. Regionální rozvoj 

 
 
Jiří Fremr informoval, že předsednictvo regionálního klubu ve Znojmě již nadále nebude vyvíjet žádnou 

další činnost, předseda RK MK Znojmo zaslal vedení MK stanovisko o ukončení činnosti. Situace je tedy již 

nezvratitelná a jediný způsob, jak obnovit činnost klubu je nahrazení stávajícího předsednictva novým.  

 

Milan Vyskočil popsal průběh procesu zakládání regionálního klubu v Hodoníně. Poslední nutnou 

podmínkou pro založení je zorganizování úvodní akce, ta by měla proběhnout 18.2. 2015.  

 

Milan dále informoval o iniciativě založit nový regionální klub v Klatovech. Bližší informace specifikuje na 

dalších jednáních výkonného výboru.  
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3. Zahraniční aktivity 

 
 

Lucie Pichlerová jakožto stálá zástupkyně MK při DEMYC informovala o průběhu volebního kongresu 

DEMYC, který se konal v Izraeli a jehož se účastnila pětičlenná delegace MK. Při volbě se nám bohužel 

nepodařilo do předsednictva DEMYC obsadit ani jednoho z našich členů.  

 

 

4. Náborová akce MK 
 
 
Eva Heczková popsala postup ohledně tvorby grafiky a newsletteru MK, ten by měl standardně vycházet 

po každém VV MK s týdenním odstupem.  

 

Jiří Fremr dále informoval, že Jakub Čermák (na dnešním výboru nepřítomný) příště představí svůj 

program oslovování nových členů. 

 

Jan Tichý uvedl, že tvorba webu započne až mu bude zaslán logomanuál MK. 

 

 

5. Akce MK 
 

Jiří Fremr na úvod uvedl, že má v nejbližší době sjednané schůzky jak se zástupci HSS a KAS, tak i AECR. O 

průběhu schůzek bude VV MK informovat na dalších jednáních.  

 

Jiří poté popsal průběh příprav akce „Budoucnost pravice v ČR“. Akce sestává ze dvou panelů 1) 

politologicko-novinářský a 2) politický. Pozváni by měli být 1) Ivan Langer, Petr Sokol, Lukáš 

Kovanda/Miroslav Motejlek a 2) Petr Fiala, Karel Schwanzenberg a Petr Mach. Akce by měla být 

moderována Karlem Šafrem či Jinřichem Šídlem.  

 

Vzhledem k příchodu Lukáše Vítka se počet přítomných členů VV MK zvyšuje na 9. 

 

Jiří dále představil přítomným Koncepci tematických akcí, jež by měla být navázána na Velký fundraising 

MK. Akce budou poté na plénu VV MK rozděleny mezi jednotlivé členy, kteří budou pověřeni jejich 

organizací.  

 

Úkol: Tajemník zašle doplněnou koncepci na vvmk@konzervativci.cz, kde ji budou členové VV MK 

připomínkovat a doplňovat.  

 

Lukáš Vítek všechny přítomné pozval na Sněm RK MK Praha a diskusi se zastupiteli města Prahy, která 

proběhne na Hlavní kanceláři ODS. 

 

Milan Vyskočil na závěr bodu informoval o Zimní univerzitě MK, která se bude konat 27. – 29. března 

v Beskydech. Program i hosté budou představeni v nejbližší době.  
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atd. 3) Zahraniční akce MK 
 
Lukáš Vítek jakožto zahraniční tajemník MK k bodu 3) Zahraniční aktivity dodal informace ohledně Zimní 

univerzity EDS, které se zúčastní delegace MK ve složení David Vaculík, Lukáš Vítek a Jan Tichý. Lukáš také 

popsal, jak probíhá přeměna Mladých konzervativců ze člena na přidruženého člena v rámci organizace 

EDS.  

 

6. Různé 
 
Tamara Korešová zahájila bod otázkou ohledně koncepce obsahu na sociálních sítích, tu následovala  
diskuse členů VV MK, jejíž závěry jsou následující:  
 

1) Na sociálních sítích by měly být uveřejněny pozvánky na nadcházející akce, reporty z akcí i 
zajímavé články a komentáře, ideálně tak, aby rozvířily diskusi.  
 

2) Události budou finančně podpořeny tak, aby se zobrazovaly co nejvíce lidem. Předběžný rozpočet 
je 1000 Kč/měsíc.  

 
3) Twitter bude primárně používán při online reportingu z velkých akcí MK.  

 
 
Lukáš Vítek na závěr informoval, že s Janem Zahradilem dořešil detaily stáží v EP a v nejbližší době bude 
do členské základny zaslán e-mail s výběrovým řízením.  
 
 

Jiří Fremr jednání ukončil a zároveň svolal další jednání VV MK na 18. února 2015. 
 

 
Zapsal v Praze dne 4. února 2015 

 
  Jakub Mašek v. r. 

 
Ověřil v Plzni dne 8. února 2015 

 
Mgr. Jiří Fremr v. r 
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