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Zápis z jednání Republikové MK 

30. dubna 2016, Pardubice 

 

 
Za regionální kluby MK:  
 
Za odborné kluby MK: 
 
Volení členové rady MK:  
 
Hosté: 
 
Počet stran: 6 
 
Počet příloh: 1 
 
 Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 
Počet stran příloh: 1 
 

Příloha č. 1 – 2 
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Informace z regionu 
3. Informace z celostátního vedení 
4. Výsledky interních šetření 
5. Letní kemp 2016 
6. Různé 
 

Usnesení: RR MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Jan Tichý a ověřovatelem zápisu volí Luciie 
Pichlerovouá. 
Hlasování: Schváleno optickou většinou 
 
Návrh na doplnění programu: – Matěj Trávníček navrhuje Zařadit zařadit bod – Volba místopředsedy RR. 
Mezi body č. 3 a č. 4. 
Usnesení: Výše navržený bod bude přidán do návrhu programu. 
Hlasování: Schváleno optickou většinou 
 
Usnesení: RR MK souhlasí s přítomností hostů. 
Hlasování: Schváleno optickou většinou 
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2. Informace z regionu 
 

RK MK Slezsko 
Informace podal: Václav Malý 
 
Od konání kongresu neproběhla žádná významnější událost. Václav informoval o připravované akci s ODS 
Třinec, která proběhne v rámci volební kampaně do krajských voleb, ve kterých, kandiduje i člen MK Josef 
Matera. 
 
Dále Václav zmínil, že se ujmul ujal propagace RK MK v Třinci a podal informace o přesunu kanceláře RK 
MK Třinec. 
 

RK MK Praha 
Informace podal: Martin Černý 
 
V Praze proběhlo několik menších akcí, do prázdnin se uskuteční grilování pro MK a ODS a výjezd na vodu, 
pozvánka bude rozeslána emailem. 
 

RK MK Olomouc 
Informace podal: David Vančík 
 
David informoval o několika proběhlých akcích mimo jiné o vánočním večírekvečírku, kurzu mediálního 
vystupování, diskuzi s Matějem Trávníčkem i setkání s Jiřím Pospíšilem, besedě s Vítem Jedličkou. V 
pv Plánu mají uspořádat besedu o držení zbraní, besedy s  poslanci a , turnaj v malé kopané politických 
frakcí v olomouckém regionu 
 

 
RK MK Prostějov 
Informace podal: David Vančík 
 
RK MK Prostějov podpořila konání charitativního plesu zajištěním prodeje lístků v Prostějově. 
 
 

RK MK Přerov 
Informace podal: David Vančík 

 
V RK MK Přerov neproběhla žádná významná aktivita od posledního jednání RR MK. 
 

 
RK MK Rokycany 
Informace podal: David Vančík 
 
V RK MK Rokycany neproběhla žádná významná aktivita od posledního jednání RR MK. 
 
 

Sportovní klub 
Informace podal: David Vančík 
 
Sportovní klub nevykázal žádnou aktivitu, od zvolení předsedy tohoto klubu. V brzké době bude 
napraveno. 
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RK MK Pardubice 
Informace podal: Tomáš Kouřílek 
 
Tomáš informoval, že se členové RK MK Pardubice zúčastnili setkání v Polsku a domluvili se na spolupráci, 
v říjnu by se mělo uskutečnit setkání v Pardubicích,. Ttaké plánují společnou akci s MKD. Dále shrnul 
proběhlou diskuzi s Jiřím Pospíšilem, která se uskutečnila na gymnáziu Dašická. Tomáš podotkl, že je RK MK 
Pardubice v jednání s ODS o podpoře v krajských volbách. 
 

RK MK Havlíčkův Brod 
Informace podal: Jan Tecl 
 
Povedlo se získat pro předsedkyni RK MK Havlíčkův Brod místo na kandidátce do zastupitelstva. 
 

Smírčí komise 
Informace podal: Jan Tecl 
 
Informoval, že kluby mají problém udržovat základní formality. Budou se snažit zformulovat doporučení 
pro předsedy RK MK o základních formalitách, co musejí dělat, aby se předešlo různým sporům. Budou 
Bude prezentovat prezentováno na letním kempu na RR. 
 

RK MK Ostrava 
Informace podal: Jan Pánik 
 
RK MK Ostrava nepodal žádné informace 
 

RK MK Karviná 
Informace podal: Jan Pánik 
 
Jan podal informace o uspořádané besedě s Jiřím Pospíšilem ohledně EU, která proběhla na gymnáziu a 
také o setkání na radnici se starostou Těšína , na téma rozdíly samospráv mezi Polskem a Těšínem. 
 

RK MK Plzeň 
Informace podal: Milan Vyskočil 
 
Milan informoval, že v posledních měsících, proběhlo hned několik akcí, beseda s Dominikem Ferim, které 
se zúčastnilo přes 100 lidí, setkání s 1. náměstkem města Plzně Martinem Baxou, 1. května se uskuteční 
tradiční dětský den ODS na chlumu, kde bude mít MK stánek. RK MK Plzeň vytvořil volební štáb, který se 
bude podílet na krajských volbách, do kterých bude kandidovat i Jakub Čermák.  
 
Do prázdnin plánují uspořádat setkání s prezidentem Liberlandu Vítem Jedličkou, besedu s novinářem 
Markem Volnerem a zakladatelem CSFD Martinem Pomothym, chystají se také pozvat Ivana Langera. 
 
Podíleli se na setkání s Jiřím Pospíšilem v Olomouci a v Ostravě. 
 
Milan na závěr informoval, že bude pořádat sportovní den MK, což zkoordinuje s předsedou sportovního 
klubu. 
 

RK MK Střední Čechy  
Informace podala: Lucie Pichlerová 
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Od kongresu se změnilo vedení klubu, předsedou se stal0 stali Vojta Pospíšil, místopředsedy Jan Pleskač, 
Husák a Lucie Pichlerová. 
 

RK MK Hradec Králové 
Informace podala: Lucie Pichlerová 
 
Proběhla přednáška s Martinem Červíčkem, lídrem do krajských voleb. Další akcí bude přednáška v Kolíně 
s Matějem Trávníčkem. 
 

Zahraniční klub 
Informace podala: Lucie Pichlerová 
 
EYC – v září proběhne konference v Portu, akce je kapacitně neomezena, účastnický poplatek činí 60 Eur a 
je ho potřeba zaplatit do konce května. 
  
DEMYC – poslední akce DEMYC se nikdo nezúčastnil, jelikož nás o zahraničních akcích informujíe 14 dni 
předem, další akce by se měla uskutečnit v létě, termín bude upřesněn. 
 
EDS – další akce EDS se bude konat v Záhřebu, ve dnech 12. – 15. května, účastnický poplatek činí 20 eur 

3. Celostátní vedení 
 
Jiří Fremr informoval o novém systému fungování Výkonného výboru, kdy byly rozděleny agendy 
jednotlivým členům VV. Prostřednictvím tohoto systému, chce zajistit plynulý chod MK i po změně vedení. 
 
Dále Jiří zmínil oslavu 25 let MK a její intenzivní přípravy. Akce pravděpodobně proběhne na přelomu 
listopadu a prosince a měla by být podobná té, jako tomu bylo před 5 lety, tedy setkání současných a 
bývalých členů ve smyslu společenského večera 
 
Jiří se informoval, že celostátní vedení MK zvažuje konání programové konference MK. Podoktl, že je velmi 
rád, že se RK MK Olomouc ujalo pořádání letního kempu. 
 
Na konec dodal, že pevně věří, že díky současnému vedení MK zvýší činnost nejlépe fungující mládežnické 
organizace u nás. 
 
Martin Černý zmínil, že rozešle předsedům regionálních klubů žádost, ve které je chce poprosit, aby mu 
posílaly materiály včetně fotografií z uspořádaných akcí.  
 
Milan Vyskočil podal informace, že v létě se uskuteční konference ve spolupráci s VŠEHRD ohledně 
implementace služebního zákona v ČR, akce proběhne na Pprávnické fakultě v Praze. 
 
Druhá plánovaná konference se bude týkat zdanění hazardu, Milan na příštím jednání VV představí návrh, 
jak by měla konference proběhnout. 
 
Milan také pracuje na další konferenci na téma „Vývoj migrační krize v ČR a v Bavorsku“.  
 
Dodal také, že MFF v Karlových Varech bude kapacitně omezen. 
 
Na závěr poprosil předsedy regionálních klubů, aby v případě zájmu pořádat nějakou akci z plánu, dali 
vědět jelikož, řada akcí nemá zatím pořadatele. 
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4. Volba místopředsedy RR 
 
Matěj Trávníček se dotázal přítomných na návrhy, a sám navrhnul na místopředsedu RR Lukáše Vítka. 
 
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl jiný návrh, přešlo se k hlasování. 
 
Usnesení: RR MK volí místopředsedou RR MK Lukáše Vítka.  
Hlasování: 22/0/1 
 
Lukáš Vítek byl zvolen místopředsedou RR. 
 

5. Výsledky interních šetření 

 
Předmětem jednání byly výstupy z online dotazníku, na který odpovědělo pouze 87 respondentů 
  
Typy akcí: 
 
Nejlépe hodnocenými jsou přednášky s lidmi z praxe. 
 
Nejhůře dopadly návštěvy přírodních zajímavostí, technických památek a sportovní aktivity.  
 
Témata akcí: 
 
Nejlépe dopadla témata zahraniční politiky následovaná ekonomikou a financemi.  
 
Nejhůře pak sport, cestovní ruch, zdravotnictví, životní prostředí a zemědělství.  
 
Co se týče hodnocení letního kempu, z dotazníku bylo zřejmé, že je prostor ke zlepšení. Největší výtky se 
týkaly programu, dlouhých prostojů a harmonogramu.  
 
David Vančík informoval, že chce zakomponovat výsledky na LK2016, ale využijí i svůj dotazník, co posílali 
ohledně kempu. Návštěva přírodních památek a zámku vyšla nejlépe, o jeden hlas za diskuzí podnikatelů a 
za besedu s politiky.  
 
 

6. Letní kemp 2016 
 

Josef Kaštil, jakožto jeden z organizátorů Letního kempu, podal informace, že výstupy z dotazníků 
zapracovali do programu. Kemp proběhne v Olomouci 1. až 5. července, součástí programu bude 
poznávání okolí Olomouce, včetně návštěvy hradu nebo například pivovaru. 
 
Ubytování bude v hotelové části univerzity Palackého, přímo v centru, kousek od parku a nákupního 
centra. Částka, kterou budou vybírat, bude za 4-5 dni kolem 1200-1300 korun.  

 

7. Různé 
 
Matěj trávníček navrhnul, aby se průběžně diskutovaly otázky stanov na jednáních RR, nebo aby existoval 
orgán, kterému by ostatní mohliy reportovat své podněty, Matěj navrhuje, aby se tento orgán ustanovil 
právě dnes na zasedání RR. 
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Jiří Fremr na to reagoval tím, že si nemyslí, že je potřeba měnit současný postup obměny stanov MK, s tím, 
že pokud by po vzniku toho orgánu byla poptávka, bude se tím RR zabývat na příštím zasedání. 
 
Matěj podotkl, že by tento orgán popř. pracovní skupinu chtěl vytvořit, aby zaznamenávala podněty od 
členů, a dobře promyslela možné následky, tak aby nové implementace nebyly v rozporu s něčím jiným, již 
obsaženým ve stanovách. 
 
David Vančík podporuje slova Jiřího. 
 
Jiří dodal, že si nepřeje, aby tak jednoduchý dokument jako jsou stanovy, byly svázány dalším orgánem, 
chtěl by spíše směřovat aktivitu na to, co MK prezentuje navenek. 
 
Matěj informoval, že tento orgán chce ustanovit hlavně proto, aby se soustavně věnoval úpravám stanov, 
aby se nestávalo, že se stanovy budou řešit na VV těsně před kongresem. 
 
Jiří Fremr poděkoval Petrovi Tomáškovi a MK Pardubice za uspořádání střeleckého dne. 
 
Matěj Trávníček poděkoval členům za účast na jednání RR a současně také za uspořádání střeleckého dne. 
 
 
Zapsal v Pardubicích dne 30. dubna 2016  
 

Jan Tichý v.r.  
 
 
Ověřil v Praze dne 25. května 2016  
 

Lucie Pichlerová v.r. 
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