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Zápis ze zasedání RR MK 
Místo a čas: Hlavní kancelář MK, 12. ledna 2012, 13.00 hod. 
 
Přítomní členové RR MK: Jiří Fremr, Matěj Trávníček, Tamara Korešová, Jan Tecl, Filip Klouda, Ondřej 
Jerman, Josef Kaštil, Kateřina Šustková, Jakub Čermák, Martin Dytrych, Jan Hlaváček, Kristýna 
Švarcová, Roman Štěpánek, Vít Voseček, Lukáš Müller, Lucie Litomiská, Vendula Rechová, Radim 
Kašpar, Kristýna Dudková, Milan Vyskočil   
 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 1 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 
Počet stran příloh:  
Příloha č. 1 – 1 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Akce klubů 2012 
3. Plán akcí 2013 – regionální a republikové kluby 
4. Různé 

1. Zahájení 
Lucie Litomiská přivítala všechny účastníky Republikové rady.  

2. Akce klubů 2012 
RK MK Brno 

 pořádal letní kemp, pomáhali při krajských volbách, pořádali spoustu menších panelových 
diskuzí a také teambuildingovou akci ve sklípku v Mikulově 

 
RK MK Střední Čechy 

 bývalý předseda se dostal do krajského zastupitelstva a proběhla stabilizace klubu.  
 
RK MK Hradec Králové 

 pořádali filmový seminář o lidských právech, spolupracovali na volební kampani a pořádali 
spoustu dalších diskuzí s politiky 

 
RK MK Ostrava 

 pomáhala ve volební kampani, křest Klaboše, výstavy – fotografická vernisáž a jiné, 
přednášky s politiky 

 Vladimír Maryška – rezignuje na pozici šéfredaktora Klaboše  
 
RK MK Liberec 

 pořádali pravidelná setkávání klubu 
 
RM MK Praha  

 v minulém roce se sjednotila, zaměřili se na podporu kandidátů jak prezidentských, tak 
senátorů  
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Ekonomický klub 

 znovu začal aktivně fungovat, organizoval akci na VŠE s prezidentskými kandidáty Přemyslem 
Sobotkou a Vladimírem Franzem 

 
RK MK Havlíčkův Brod 

 organizoval pravidelná setkávání klubu 
 
RK MK Pardubice 

 organizovali akci dětského dne, debaty se politiky (nedávno s Přemyslem Sobotkou), vánoční 
večírek  

 
RK MK Plzeň 

 organizovali několik konferencí, začali spolupracovat se SŠ, měli akce i menšího rázu, kdy se 
potkali s nějakým politikem, podíleli se na krajských volbách 

 
RK MK Šumperk  

 pořádali akce s bývalými ministry na různých školách, pracovali na projektu Politická škola – 
na SŠ vysvětlovali volební systém a fungování politiky, setkávali se členy města 

 
RK MK Olomouc 

 chodili jak na SŠ, tak na VŠ, diskuze s primátorem města, zvali europoslance na SŠ, 
organizovali konference – týkaly se krajských voleb a problematika výstavby tramvajové trati 
v Olomouci 

 
Radim Kašpar (RK MK Olomouc) 

 nastavili vzdělávací cyklus „Škola budoucích politiků,“ udělalo se 5 přednášek, věnovali se i 
volbám senátním, budují vazby na filozofické i právnické fakultě, Minulý rok také Olomouc 
navštívil ministr Kuba a také se setkal s podnikateli.  

 
Politologický klub 

 uspořádali konferenci na přímou volbu prezidenta, chtějí na ni navázat i letos další 
konferencí, další konference týkající se německých voleb 

 
RK MK Karviná  

 podíleli se na senátorské kampani 
 
Zahraniční klub  

 v uběhlém roce proběhlo hodně akcí, Mladí konzervativci pořádali kongres EYC v Praze, také 
se podívali do Oxfordu,, účastnili se různých výjezdních zasedání apod.  

 
Jiří Fremr 

 akce za uplynulý rok jsou v hodně oblastech podobné, proběhl kongres a letní kemp, děkuje 
Brnu za přípravu letního kempu, i sklípek byl super 

 povedla se akce v Plzni – setkání ministra průmyslu a obchodu s podnikateli v regionu – to by 
měly dělat i ostatní kluby 

 bylo vyhlášeno výběrové řízení na letní kemp 

 budou probíhat akce v regionálních klubech, proběhne přímá volba prezidenta, kongres EYC, 
německé volby atd. 
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3. Plán akcí 2013 – regionální a republikové kluby 
 
RK MK Brno 

 do budoucna chtějí dělat více akcí na VŠ 
 
RK MK Střední Čechy 

 plánují marketingovou kampaň pro nové členy a akci na finanční gramotnost 
 
RK MK Hradec Králové 

 maií připravené konference na téma konkurenceschopnost 
 
RK MK Liberec 

 dostat se více do povědomí skrze mediální prezentaci  
 
RK MK Praha 

 v únoru na Gymnáziu Jana Nerudy bude konat panelová diskuze 
 
Ekonomický klub 

 na březen mají diskuzi na téma důchodové reformy – chtějí expandovat i na jiné VŠ 
 
RK MK Havlíčkův Brod 

 zapojit MK více do SŠ, chtějí organizovat letní kemp 
 
RK MK Pardubice 

 bude odstartován internetový projekt „Pardubice podle vás“ , plánují udělat dětský den ve 
spolupráci s ODS, přednášky na SŠ 

 
RK MK Plzeň 

 chtějí navázat na konferencí prezidentské volby 
 
RK MK Šumperk 

 příštího roku chtějí rozšířit členskou základnu 
 
RK MK Olomouc 

 chtějí vylepšit Školu budoucích politiků – chtějí do toho zapojit i veřejnost – hlavně témata 
vývoj pravice, v červnu plánují velkou konferenci, před ní proběhne několik dílčích besed  

 
Zahraniční klub 

 akce na tento rok budou následovné: 
o 14-17 Mar, EYC Study Trip to CPAC, Washington DC, USA 
o 12-14 Apr, EYC Spring event, Copenhagen, Denmark   
o 28-30 Jun, EYC 'Summer Camp' 
o 20-22 Sep, EYC Freedom Summit, Cambridge, Great Britain 
o 13-15 Dec, EYC Congress, Prague/Pilsen, Czech Republic 

 
Jiří Fremr 

 začala se připravovat ve spolupráci s Jiřím Pospíšilem série ideových konferencí – první by se 
měla odehrát březen/duben 

 dále je na řadě akce školení mladých politiků – vytipování mladých, šikovných lidí 
v regionech 
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4. Pracovní skupiny 
Stanovy 

 Jan Tecl – stanovy by se měly zpřehlednit, zavádí ukotvení malé rady v  rámci stanov, dále 
sloučení předsedy malé rady a republikové rady 

 
Vnitřní předpisy  

 Matěj Trávníček - aktuálně je 5 vnitřních předpisů, cílem je zjednodušit, zkrátit, 
debyrokratizovat, navrhují zrušit jednací řád VV, dále navrhují zpřesnění předpisu 
komunikaci MK dovnitř a navenek, dále beze změn vnitřní předpis č. 2, vnitřní předpis č. 4, 
který řeší platbu členských příspěvků – buď jej zrušit, nebo zavést centrální placení 
příspěvků, vnitřní předpis č. 5 – stanovení delegátů na kongres, vnitřní předpis č. 6 – navrhují 
zachovat 

 
Reforma VŠ 

 je plánováno výjezdní zasedání, kde budou doladěny výsledky, které posléze budou na VV 
předloženy 

 
Volební štáb 

 RR děkuje této pracovní skupině za odvedenou  

5. Členské příspěvky 
 
Usnesení: VV MK stanovuje placení členských příspěvků pro rok 2013 ve výši 100 KČ studenti SŠ, 200 
KČ studenti VŠ, 300 KČ pracující. Platba je vyhlášena do 28. 2. 2013.  

6. Různé 
Do tohoto bodu neměl nikdo žádný příspěvek. 

Zapsal a 
 
P e t r a  K a r b a n o v á  
T a j e m n i c e  M K   


