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Zápis z jednání Republikové rady MK 
 

 

18. července 2015, Hluboká nad Vltavou 
 
 

Za regionální kluby MK: Martin Černý, David Vančík, Štěpán Křeček, Eva Heczková, Jitka Bučková, Vít Voseček, 

Milan Vyskočil  

 

Za odborné kluby MK: Lukáš Vítek, Kateřina Šustková 

 

Volení členové rady MK: Matěj Trávníček, Lucie Pichlerová, Lukáš Slavík 
 
Hosté: Michaela Stupková, Ondřej Jerman 

 

Počet stran: 3 

 

Počet příloh: 1 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 
Počet stran příloh: 1 

 

Příloha č. 1 – 1 
 
 
Program: 

 

1) Informace z regionálních a odborných klubů   
2) Informace z vedení MK 
3) Ideová konference  
4) Korporátní identita  
5) Různé 

 

 
Usnesení: RR MK souhlasí s programem dle návrhu. 

Hlasování: optickou většinou 
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Usnesení: RR MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Jakub Mašek a ověřovatelem zápisu Matěj 

Trávníček. 

Hlasování: optickou většinou 

 

Usnesení: RR MK souhlasí s přítomností hostů. 

Hlasování: optickou většinou 

 

 

1. Informace z regionálních a odborných klubů MK 
RK MK Praha – Martin Černý informoval, že klub plánuje na podzim organizaci několika zatím blíže 

nespecifikovaných přednášek na středních a vysokých školách. Další snahou klubu je zajistit pro členy mladých 

konzervativců stáže na Magistrátu Hlavního města Prahy. 

RK MK Olomouc – David Vančík popsal proběhlé akce klubu, mezi kterými byly besedy a přednáška 

s europoslancem Petrem Machem, moravské finále Florbalového turnaje MK, turnaj v malé kopané a letní 

fotosoutěž – selfie mania. Klub na podzim plánuje zorganizovat přednášku s Miroslavou Němcovou či besedu o 

Islámu.  

RK MK Prostějov – David Vančík taktéž informoval o dění v prostějovském regionálním klubu, kde pod jeho 

záštitou proběhla od minulé RR MK akce se zastupiteli města Olomouc Petrem Sokolem a Miladou Sokolovou.  

RK MK Liberec – Ondřej Jerman popsal plány RK MK Liberec na organizaci letního grilování s tím, že na podzim 

by měl klub uspořádat besedu s Petrem Fialou a některým z europoslanců za ODS.  

RK MK Slezsko – Eva Heczková uvedla, že v poslední době nevyvíjeli žádnou činnost, využila ovšem příležitosti a 

informovala přítomné o krajské radě Moravskoslezského kraje, na jejíž organizaci se sama podílí.  

RK MK Šumperk – Nejvýznamnější aktivitou od poslední RR MK byla dle Jitky Bučkové organizace florbalového 

turnaje, ten se ukazuje jako jeden z nejlepších způsobů oslovování mladých lidí a jejich přesvědčování ke vstupu 

do MK. 

RK MK Hradec Králové – Vít Voseček jakožto nový předseda klubu uvedl, že RK MK Hradec Králové za doby jeho 

vedení přijal několik nových členů. Co se týče pořádání akcí, je v plánu jejich organizace na středních a vysokých 

školách na podzim tohoto roku. 

RK MK Střední Čechy – Lucie Pichlerová popsala činnost klubu v uplynulém období, ta spočívala zejména 

v organizaci minulé RR MK. V současné době je v plánu organizace Ideové konference MK, která se bude konat 

31. října až 1. listopadu v Kutné hoře.  

RK MK Karviná – Matěj Trávníček informoval o proběhlých akcích, mezi kterými byla přednáška s Evženem 

Tošenovským, přednáška o volebních kampaních či návštěva Bruselu. Co se nadcházejících akcí týče, plánuje 

klub zorganizovat velkou konferenci o bezpečnostní a zahraniční politice a přednášky s Ivanem Langerem, 

Petrem Fialou, Alexanderem Vondrou či Karlem Schwarzenbergem.  

RK MK Plzeň – Milan Vyskočil jakožto hlavní organizátor Letního kempu, který je taktéž pořádán RK MK Plzeň, 

všechny přítomné pozval na grilování v Kašperských horách, které by mělo proběhnout v září. Klub od minulého 

jednání Rady zorganizoval např. přednášku s guvernérem ČNB, Slavnosti svobody MK, Letní filmový festival MK 

v Karlových Varech či přednášku s Jiřím Pospíšilem.  
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Zahraniční klub MK – Lukáš Vítek informoval o nadcházejících akcích, které bude klub pořádat. Pozvánky na ně 

půjdou co nejdříve do členské základny, konkrétně se jedná o akci EYC v Cambridge a Letní univerzitu ODM.  

Politologický klub MK – Kateřina Šustková uvedla, že klub zorganizoval společně s RK MK Karviná přednášku 

s předsedou RR MK Matějem Trávníčkem o tvorbě politických kampaní.  

2. Informace z vedení MK 
Jiří Fremr na úvod konstatoval, že k jeho nelibosti je fungování VV MK nejhorší za celou dobu jeho členství 

v MK. Na jednání VV MK nedochází někteří místopředsedové, což má fatální důsledky na usnášeníschopnost, 

která je soustavným problém, se kterým se musí vedení potýkat. Jiří dále popsal průběh tvorby platformy 

politických mládežnických organizací, jež se MK stali členem a která by mohla přinést členským organizacím 

větší mediální pozornost. Klíčovou myšlenkou je občanské vzdělávání a vymezování se vůči hnutí ANO, které 

nemá možnost stát se členem platformy. 

 

Jiří dále podal informace ohledně novinek ve financování MK, které může být do jisté míry ovlivněno změnou 

vedení nadace HSS. Předsedy regionálních klubů zároveň požádal o zaslání plánu akcí na další rok, který je 

podkladem pro jednání o financování na další rok. 

 

Významnými akcemi MK na podzim budou Ideová konference MK a další z řady plzeňských konferencí pod 

záštitou Jiřího Pospíšila. Jiří Fremr zároveň upozornil, že projekt Budoucnost české pravice bude pokračovat, 

nejspíše konferencí o zahraniční politice ČR.  

 

VV MK taktéž vyhlásil stáže do Evropského parlamentu. O konkrétních stážistech rozhodne hlasováním na svém 

dalším jednání, hlavními předpoklady pro výběr budou zejména zásluhy a práce pro MK a kvalita vypracovaných 

dokumentů – CV a motivační dopis. 

 

4. Ideová konference 
Matěj Trávníček popsal průběh organizace Ideové konference, ta bude složena ze dvou okruhů. První bude 

vnitřní, zde se bude řešit otázka menší revize stanov, platforma politických mládežnických organizací a dále 

možné snížení povinností krajských rad, které je mohou do jisté míry svazovat. V druhém okruhu proběhne 

diskuse o vnějších vztazích MK, zejména náš přístup k našim politickým partnerům. V bodě se bude taktéž 

jednat o programových bodech MK, za které by měli MK v budoucnu lobovat a snažit se je prosadit.  

 

5. Korporátní identita   
Matěj Trávníček představil nové letáčky a roll up MK, jejichž design by měl být novou unifikovanou korporátní 

identitou MK. Ve stejném duchu budou provedeny i nové webové stránky, na jejichž přípravě se již intenzivně 

pracuje.  

 

6. Různé 
David Vančík se na závěr dotázal na trojlístky MK a jejich možné zjednodušení s tím, že odpovědí mu bylo, že 

současný systém se bohužel nedá vzhledem k platné legislativě zjednodušit.  

 
 
Zapsal v Hluboké nad Vltavou dne 18. července 2015 

 
J a k u b  M a š e k  v .  r .  

 
Ověřil v Praze dne 22. července 2015 

 
P h D r .  M a t ě j  T r á v n í č e k  v .  r .  
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