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Zápis ze zasedání VV MK 
Místo a čas: Hlavní kancelář ODS, 25. července 2013, 19.00 hod. 

Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Matěj Trávníček, Martin Dytrych, Jakub Čermák, Štěpán Křeček, 

Josef Kaštil, Jan Tecl 

Hosté: Martin Hučko, Eva Heczková   

Omluvení členové VV MK: Ondřej Pavelek, Roman Štěpánek, Kristýna Švarcová, Filip Klouda, Petr 

Tomášek 

Počet stran: 4 

Počet příloh: 1 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Počet stran příloh: 1 

Příloha č. 1 – 1 

Program: 

1. Kontrola úkolů 

2. Přijetí nových členů 

3. Ustanovení volebního štábu 

4. Zahraniční aktivity MK 

5. Akce MK (plán do konce roku 2013 a stanovení rozdělení prostředků z nadací) 

6. Různé 

Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu.  

Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení: VV MK určuje zapisovatelem Petru Karbanovou. 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení: VV MK určuje ověřovatelem zápisu Jiřího Fremra.  

Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů. 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

1. Kontrola úkolů 
Úkol: Vladimír Chlouba dodá fotografie + report ze setkání IRI v Šibeniku. (O úkolu informován 

Matějem Trávníčkem.) – SPLNĚNO 
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Úkol: Ondřej Pavelek připraví konferenci o korupci. – ÚKOL TRVÁ 

Úkol: Do konce července se RK MK Hradec Králové vyjádří, zda má zájem na pořádání Parlamentní 

simulace. VV MK bude adekvátně tomu jednat. (O úkolu informován Jakub Vít Matějem Trávníčkem.) 

– ÚKOL TRVÁ 

Úkol: Jan Tecl předá Štěpánovi Křečkovi agendu malého fundraisingu. – ÚKOL TRVÁ 

Úkol pro tajemnici: Vyvěsit usnesení k aktuální politické situaci na web MK. – SPLNĚNO 

Úkol: Jakub Čermák medializuje v rámci  MK kampaň Člověka v tísni. – ÚKOL ČÁSTEČNĚ SPLNĚN, 

nezobrazuje se na hlavních webových stránkách 

Úkol úklid HK: nyní to není aktuální, předběžně se úklid přesouvá na konec prázdnin  

 

NOVÉ ÚKOLY 

Úkol pro tajemnici: Poslat nabídku členské základně o možnosti  přihlásit se do volebního štábu. 

Úkol pro Matěje Trávnička a Lukáše Vítka: Do příštího VV připravit návrh konání termínu a podoby 

IYC. 

Úkol pro tajemnici: Poslat e-mail členům o Americe (co přišlo na info). 

Úkol pro Matěje Trávníčka: Zařídí registraci do Oxfordu. 

Úkol pro tajemnici: Napsat Ondrovi Pavelkovi, aby se ozval předsedovi a poslal návrh semináře o 

korupci. 

Úkol pro tajemnici: zjistit, zda chce Hradec Králové dělat parlamentní simulaci, zavolat Jakubu Vítovi 

na začátku srpna. 

Úkol pro Matěje Trávníčka: Politologický klub připraví akci k německým volbám čtvrtý týden v září. 

Úkol pro tajemnici: Připomenout Martinovi rozeslání konání sportovní akce.  

Úkol pro Matěje Trávníčka: Připraví návrh, jak by projekt petice na školách měla vypadat a pošle to 

VV MK. 

Úkol pro tajemnici: Oslovit Vendulu Rechovou, z pověření VV, zdali by neměla zájem o PR agendu.  

Úkol pro tajemnici: Rozeslat výzvu o zaslání přehledu akcí předsedům RK konaných jejich klubem od 

začátku roku 2013 a zároveň vyzývá k zaslání a seznamu plánovaných akcí do konce roku 2013 

s předběžným návrhem rozpočtu a termínem konání.  

2. Přijetí nových členů 
Usnesení: VV MK přijímá za členy MK:  

do RK MK Liberec: Wencel Kristián 
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Hlasování: 7 – 0 – 0 

3. Regionální rozvoj 
Jakub Čermák – stále se řeší Znojmo, možná se bude konat výjezdní zasedání ve Znojmě, kde se 

podepíše jeho ustanovení  

 

4. Ustanovení volebního štábu 
Úkol pro Tajemnici: Poslat nabídku členské základně o možnosti přihlásit se do volebního štábu. 

Usnesení: VV MK ustanovuje volební štáb ve složení: Jiří Fremr, Štěpán křeček, Josef Kaštil, Jakub 

Čermák, Matěj Trávníček a zároveň rozešle nabídku všem členům MK s  možností zapojit se do 

činnosti volebního štábu. 

Hlasování: 7 – 0 – 0  

5. Zahraniční aktivity MK 
Matěj Trávníček – termín Camridge je 20. – 22. září 2013 

Jiří Fremr – chtělo by to domluvit termín IYC 

Úkol pro Matěje Trávnička a Lukáše Vítka: Do příštího VV připravit návrh konání termínu a podoby 

IYC. 

Úkol pro tajemnici: Poslat e-mail členům o Americe (co přišlo na info). 

Jakub Čermák - Vít Voseček je kandidát na místopředsedu EDS 

Usnesení: VV MK schvaluje kandidaturu Víta Vosečka na EDS. 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

Úkol pro Matěje Trávníčka: Zařídí registraci do Oxfordu. 

6. Akce MK 
Usnesení: VV MK vyzývá předsedy RK MK a odborných lubů k  zaslání přehledu akcí konaných jejich 

klubem od začátku roku 2013 a zároveň vyzývá k zaslání a seznamu plánovaných akcí do konce roku 

2013 s předběžným návrhem rozpočtu a termínem konání. Důvodem je případná možnost na 

rozšířené financování akcí RK prostřednictvím HK MK. Termín: 8. 8. 2013. (akce drobnějšího 

charakteru budou upřednostňovány – např.: besedy, semináře) 

Hlasování: 7 – 0 – 0 

Úkol pro tajemnici: rozeslat výzvu o zaslání přehledu akcí předsedům RK konaných jejich klubem od 

začátku roku 2013 a zároveň vyzývá k zaslání a seznamu plánovaných akcí do konce roku 2013 

s předběžným návrhem rozpočtu a termínem konání.  
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Úkol pro tajemnici: Napsat Ondrovi Pavelkovi, aby se ozval předsedovi a poslal návrh semináře o 

korupci. 

Úkol pro Matěje Trávníčka: politologický klub připraví akci k německým volbám čtvrtý týden v září 

Úkol pro tajemnici: zjistit, zda chce Hradec Králové dělat parlamentní simulaci, zavolat Jakubu Vítovi 

na začátku srpna. 

Martin Hučko – bude se v Praze dělat sportovní den, upřednostňuje se beach  volejbal, spojilo by se 

to s úklidem HK 

Úkol pro tajemnici: připomenout Martinovi rozeslání konání sportovní akce 

Usnesení: VV MK děkuje za vzorné a příkladné pořádání letního kempu Honzovi Teclovi, Lucii 

Buchtíkové, Romanovi Štěpánkovi, RK MK Havlíčkův Brod a RK MK Žďár nad Sázavou.  

Hlasování: 6 – 0 – 1 

Jan Tecl – program letního kempu byl vyvážený a vydařený 

7. Různé 
Matěj Trávníček – chceme jít cestou petice ke změně učebního plánu dějepisu na středních školách 

v ČR. Petice by se měla „rozjet“ na začátku září a měla by se dělat kombinovaně, jak na internetu, tak 

na papíře.  

Jiří Fremr – KASS připravil učebnici o totalitarismu v Evropě, hezky to zpracoval do banneru, ten by se 

mohl distribuovat do škol 

Usnesení: VV MK pověřuje přípravou plánu konceptu petice Matěje Trávníčka. 

Úkol pro Matěje Trávníčka: Připraví návrh, jak by projekt petice na školách měla vypadat a pošle to 

VV MK.   

Úkol pro tajemnici: Oslovit Vendulu Rechovou, z pověření VV, zdali by neměla zájem o PR agendu.  

Jiří Fremr – podal žádost na akce, jsou schváleny 3 workshopy po různých městech v  republice, na 

každý workshop je schváleno 2 500 euro. Témata: ekonomika a pravicová politika (bude se konat 

nejspíše v Českých Budějovicích), dále právo a právní stát, jako poslední téma vzdělávání.  

 

Zapsala Petra Karbanová 

Tajemnice HK MK 

 


