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Zápis ze společného zasedání Malé rady a Republikové 
rady MK 

 
 
 

17. července 2014, Těrlicko 
 
Za Regionální kluby: Vít Voseček, Jan Pánik, David Vančík, Karolína Kubíková, Ondřej Jerman, 

          Jakub Sivák, Kateřina Šustková, Martin Trojan, Kristýna Zápecová 

Za Odborné kluby MK: Kateřina Šustková 

Volení členové rady MK: Matěj Trávníček, Jakub Sivák, Lukáš Slavík, Karolína Kubíková 

Hosté: Dominik Mališ, Lukáš Havran, Jakub Mašek 

Omluveni: Jiří Fremr, Lukáš Vítek, Klára Šťastná, Kristián Grézl, Lucie Pichlerová 

Počet stran: 3 

Počet příloh: 1 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Počet stran příloh: 1 

Příloha č. 1 – 1 

Návrh programu jednání společného zasedání Malé rady a Republikové rady:  

1) Situace v RK MK a OK MK 

2) Vnitřní předpis č. 8 - věcný záměr  

3) Nominace do VV MK a zhodnocení fungování VV MK 

4) Různé 
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Matěj Trávníček konstatoval, že Malá rada je usnášeníschopná, Republiková rada jako celek však nikoli. 
Navrhl proto, aby se jednání odbylo formálně v režimu Malé rady s tí, že program zůstane zachován a 
možnost vystoupit na něm budou mít všichni přítomni.  
 
Proti tomuto řešení nikdo nevznesl námitku.  
 
Usnesení: MR MK souhlasí s programem dle návrhu, s tím, že se jedná o program zasedání MR MK. 
 
Hlasování: Schváleno optickou většinou. 
 
 
Usnesení: MR MK určuje zapisovatelem Jakuba Maška a volí ověřovatelem zápisu Matěje Trávníčka. 
 
Hlasování: Schváleno optickou většinou. 
 
 
Usnesení: MR MK souhlasí s přítomností hostů. 

 
Hlasování: Schváleno optickou většinou. 
 
 
     1. Situace v RK MK a OK MK 
 
 
Předseda RR vyzval přítomné zástupce odborných a regionálních klubů, aby informovali o současných 
aktivitách jejich klubů. 
 
 
RK MK Karviná – Jan Pánik informoval přítomné o současné situaci v RK MK Karviná. Klub v nedávné 
době pořádal přednášku s bývalým ministrem financí Slovenské republiky Ivanem Miklošem. Klub dále 
plánuje pomoci ODS při kampani do Senátu ČR a v současné době organizuje Letní kemp MK. 
 
RK MK Slezsko – Karolína Kubínová popsala záměr regionálního klubu vydávat Občasník RK MK Slezsko a 
v blízké době uspořádat přednášku se zatím blíže neurčeným hostem na některém z místních gymnázií. 
 
RK MK Liberec – Ondřej Jerman informoval o volbě nového předsedy RK MK Liberec Michala Kvíčaly. 
Matěj Trávníček RK MK Liberec upozornil, že o volebním sněmu (nejen RK MK Liberec) nebyl informován 
Výkonný výbor MK a dále apeloval, aby v budoucnu regionální kluby na sněmy Výkonný výbor vždy 
řádně upozornily a zasílaly výstupy, tak aby mohla být aktualizována databáze kontaktů na 
www.konzervativci.cz/interni/. To vše v souladu s Vnitřním předpisem č. 1, který regionálním klubům 
tuto povinnost klade. 
 
RK MK Brno – Martin Trojan informoval o nedávné konferenci – „Jak začít podnikat?“, kterou RK MK 
Brno organizovalo. 
 
RK MK Olomouc – Nově zvolený předseda David Vančík zprvu popsal konflikt, který se odehrál mezi 
vedením RK MK Olomouc a některými bývalými členy. Poté začal popisovat nedávno organizované 
přednášky s Petrem Sokolem a Filipem Melzerem a snahu podpořit ODS v podzimních komunálních 
volbách.  
 
Předseda RR MK navázal a dovysvětlil pravidla, podle kterých se žádá o podporu plánovaných akcí. Dále 
upozornil regionální kluby, aby na e-mail info@konzervativci.cz posílaly reporty a fotky z proběhlých 
akcí.  
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RK MK Prostějov – Přítomní byli informování o proběhlých akcích RK MK Prostějov – dnu dětí, promítání 
filmu v domově důchodců a přednášce Filipa Melzera na střední škole o Novém občanském zákoníku.  
 
RK MK Plzeň – Jakub Sivák nejdříve popsal mechanismy, na kterých regionální klub funguje (vzhledem ke 
svojí velikosti a aktivitě by to mohla být inspirace pro ostatní kluby). Dále popsal několik nedávno 
organizovaných akcí např. dětský den, který plzeňští MK uspořádali ve spolupráci s ODS, přednáška s I. 
místopředsedou ODS Janem Zahradilem, rétorické školení vedené členem Debatní ligy a akce v 
Kašperských horách a na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. 
 
RK MK Praha – Kateřina Šustková pouze informovala, že se klub v současné době soustředí primárně na 
podzimní komunální volby a spolupracuje s ODS na provádění průzkumů veřejného mínění.  
 
Politologický klub MK – Předsedkyně PK MK sdělila, že PK MK reálně funguje zatím jen v Praze, proto 
plánuje dohodu s některými regiony ohledně organizace přednášek mimo Prahu.  
 
 
Přítomní se dále bavili o agendě stáží MK, což je stálý projekt nabízející členům MK dlouhodobé stáže. 
Stáže budou prozatím nabízeny do Senátu ČR a Evropského parlamentu, ale v budoucnu je možné, že se 
portfolio nabízených stáží rozšíří i o další nabídky. Stáže v Senátu ČR jsou koncipovány tak, aby je bylo 
možné vykonávat i z domova a měly by trvat přibližně půl roku až rok. Za VV MK má stáže na starosti 
Kateřina Šustková.  
 

2. Vnitřní předpis č. 8 – věcný záměr 

Tento bod se v rámci jednání neprojednával, neboť Republiková rada nebyla usnášeníschopná. Bodem 

se, již ve stádiu paragrafovaného znění, bude zabývat příští Republiková rada.   

3. Nominace do VV MK a zhodnocení fungování VV MK  

Předseda RR MK navrhl do Výkonného výboru MK jmenovat Jakuba Čermáka, který v minulosti již v této 

funkci působil, podotkl ovšem, že mu nebyly zaslány požadované dokumenty (životopis, motivační 

dopis). 

Usnesení: MR MK souhlasí se jmenováním Jakuba Čermáka členem Výkonného výboru MK. 

Hlasování: 4/0/0 

4. Různé 

K tomuto bodu neměl nikdo žádný příspěvek.  

 

Zapsal dne 21. 7. 2014 v Praze  

Jakub Mašek v. r.  

Ověřil dne 24. 7. 2014 v Praze  

PhDr. Matěj Trávníček v. r.  
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