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 Zápis z konání Republikové rady MK  
 
 
 

13. prosince 2013, Praha 
 
 
Přítomní členové RR MK: Jan Sojka, Jiří Fremr, Tamara Korešová, Ondřej Jerman, Lukáš 
Skraba, Jakub Sivák, Radomír Čamek, Martin Dytrych, Eva Heczková, Vojtěch Pospíšil, 
Jitka Bučková, Jan Tecl 
 
Za odborné kluby: Lukáš Vítek, Katka Šustková 
 
Volení člen rady MK: Lucie Pichlerová 
 
Počet stran: 4 
 
Počet příloh: 1 
 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 
Počet příloh stran: 1 
 
Příloha č. 1 – 1 
 
Program: 

 
1. Zahájení 
2. Zhodnocení akcí roku 2013 
3. Nadcházející akce roku 2014 
4. Různé 

 
 

1. Zahájení programu 
 
 

Usnesení: RR MK souhlasí s programem dle návrhu. 
 
Hlasování: Schváleno optickou většinou.  
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Usnesení: RR MK určuje zapisovatelem Jakuba Maška a volí ověřovatelem zápisu Jiřího 
Fremra a Jana Sojku. 
 
Hlasování: Schváleno optickou většinou. 
 
 

2. Akce klubů v roce 2013    
 
 
Zástupci jednotlivých regionálních klubů postupně informovali RR MK o aktuálním dění 
v příslušných klubech, zejména o proběhlých akcích, zhodnotili jejich průběh a také 
přítomné informovali o připravovaných aktivitách jednotlivých RK.  

 
 

 RK MK Plzeň 
 
Jakub Sivák informoval o akcích konaných RK MK Plzeň a krátce zhodnotil jejich úspěch. 
Dále hovořil o nadcházejících akcích – Vánoční večírek RK MK Plzeň a akcích 
plánovaných – konference o boji proti korupci 
 

 Politologický klub 
 
Katka Šustková zastupující Politologický klub informovala přítomné o znovu zavedení 
Politologických pondělků, konaných v prostorách CEVRO institutu. Dále hovořila o 
zlepšení spolupráce CEVRO Institutu s Mladými konzervativci a snaze přepracovat 
časopis Pravý úhel do pouze elektronické podoby.  
 

 RK MK Slezko 
 
Eva Heczková informovala přítomné o konaných akcích RK MK Slezko, plánech na 
vydávání občasníku a snaze o organizaci celorepublikové akce.  
 

 RK MK Střední čechy 
 
Vojtěch Pospíšil zhodnotil průběh akcí konaných RK MK Střední Čechy, zvláště pak 
besedy s Jiřím Pospíšilem o novém občanském zákoníku. A informoval také o plánech na 
rozšíření facebookové kampaně „Debatuj na facebooku“. 
 

 RK MK Brno 
 
Tamara Korešová popsala spolupráci klubu s Petrem Fialou na akci o „Reformě školství“, 
určené pro učitele a studenty. Dále přítomné informovala o nadcházející akci, zabývající 
se budoucností ODS, konferenci pro začínající podnikatele. Nakonec zhodnotila průběh 
akce ve vinném sklípku v Hustopečích u Brna.  
 
 

 RK MK Šumperk 
 
Jitka Bučková omluvila předsedu Radima Kašpara a informovala o průběhu akcí – Zimní 
univerzita MK a přednášce Oldřicha Vlasáka. Dále informovala o dobré spolupráci RK 
MK a ODS a jednání o další přednášce Oldřicha Vlasáka.  
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 RK MK Olomouc 
 
Radomír Čamek informoval o průběhu Zimní univerzity MK.  
 

 
 RK MK Pardubice 

 
Lukáš Skraba přítomné informoval o průběhu besedy s Jiřím Pospíšilem o Novém 
občanském zákoníku a o návštěvě členů RK MK Pardubice v dětském domově. 
 

 RK MK Liberec 
 
Ondřej Jerman popsal průběh přednášky Jiřího Pospíšila pro širokou veřejnost a 
návštěvu Jana Zahradila a Petra Fialy. Dále pohovořil o snaze expandovat do sousedního 
Jablonce nad Nisou.  
 

 RK MK Praha 
 
Martin Dytrych popsal spolupráci RK MK Praha a ODS. Dále hovořil o zaměstnávání 
členů RK MK Praha v call centru ODS a při vypracovávání průzkumů veřejného mínění.  
Přítomné také informoval o snaze zorganizovat workshop pro členy MK a mladé členy 
ODS a snahách o větší propojení s centrální ODS. 
 

 Zahraniční klub MK 
 
Lukáš Vítek popsal mezinárodní spolupráci MK s dalšími zahraničními mládežnickými 
organizacemi a členství MK v mezinárodních organizacích. Dále informoval o aktuálním 
stavu jednotlivých organizací, jež jsou MK členy – IYDU, EDS, DEMYC a EYC a nakonec 
všechny pozval na akci do Štrasburku, konanou pod hlavičkou Evropského Parlamentu. 
 
 
 
Předseda MK poté poděkoval všem, kteří se účastnili kampaně ODS a konstatoval, že 
image MK se v očích ODS výrazně zlepšila. Poděkoval také členům Volebního štábu a 
zhodnotil mimořádný úspěch, kterou kampaň MK měla. Dále apeloval na důležitost  
organizování přednášek s europoslanci ODS a informoval o volebních štábech, které se 
budou konat jak před volbami do EP, tak i před volbami komunálními. Poté hovořil o 
prezentaci MK na kongresu ODS a krátce zhodnotil workshop v Plzni, jehož hostem byl i 
Petr Fiala. 

 
 
 

3. Rok 2014 
 
 
Předseda MK informoval o nadcházejících celorepublikových akcích MK a možnostech 
termínů jejich konání. Dále přítomné informoval o budoucnosti financování činnosti 
Mladých konzervativců a konání letního kampu, na jehož místo konání se bude konat 
výběrové řízení. Svoji řeč zakončil informováním o workshopu zaměřeném na 
ekonomická témata v Hradci Králové, který se bude konat v lednu.  
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4. Různé 
 
 
Lukáš Vítek krátce informoval o kongresu EYC o jeho organizaci, programu a hostech, 
kteří vystoupí.  

 
 
 
 
Zapsal dne 13. prosince 2013        
 
 

Jakub Mašek 
 
 
 
Ověřili dne 14. prosince 2013         
            
          Mgr. Jan Sojka 
 
             
           

Mgr. Jiří Fremr 


