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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 

15. 10. 2015, Praha 

Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Vít Voseček (online), Eva Heczková (online), Jakub Čermák, Lukáš Vítek, Josef 

Kaštil, Tamara Korešová (online), Petr Tomášek, Milan Vyskočil, Ondřej Jerman 

 
S hlasem poradním: Jakub Mašek  

 
Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek  
 
Hosté: Jan Novotný, Jan Tichý 

 
Počet stran: 4 

 
Počet příloh: 10 

 
Příloha č. 1 – Prezenční listina, Příloha č. 2 – CV Jakub Mašek, Příloha č. 3 – Motivační dopis Jakub Mašek, Příloha č. 
4 – CV Lukáš Mučka, Příloha č. 5 – Motivační dopis Lukáš Mučka, Příloha č. 6 – CV Jan Mohr, Příloha č. 7 – Motivační 
dopis Jan Mohr, Příloha č. 8 – CV Daniel Karch , Příloha č. 9 – Motivační dopis Daniel Karch , Příloha č. 10 – Motivační 
dopis Lukáš Vítek  
 

Počet stran příloh: 13 

 
Příloha č. 1 – 2, Příloha č. 2 – 3, Příloha č. 3 – 1, Příloha č. 4 – 1, Příloha č. 5 – 1, Příloha č. 6 – 1, Příloha č. 7 – 1, Příloha 
č. 8 – 1, Příloha č. 9 – 1, Příloha č. 10 – 1 

 
Program: 

 
1. Přijetí nových členů 
2. Regionální rozvoj 
3. Zahraniční aktivity 
4. Akce MK 
5. 17. Listopad  
6. Výběrové řízení na předsedy odborných klubů 
7. Různé  
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Usnesení: VV MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Jakub Mašek a ověřovatelem zápisu volí Jiřího Fremra. 

Hlasování: 8/0/0 
 
 

Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu. 

Hlasování: 8/0/0 
 
 
Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů. 

Hlasování: 8/0/0 
 

 
1. Přijetí nových členů 

 

VV MK byly předloženy následující žádosti o členství: 

 

RK MK Ostrava – Tomáš Studénka Ondřej Bouček, Mikuláš Halás 

RK MK Praha – Michal Zvolský  

 

Usnesení: VV MK přijímá výše uvedené žadatele do řad Mladých konzervativců.  

Hlasování: 8/0/0 
  

 
2. Regionální rozvoj 

 
Milan Vyskočil informoval, že v současné době jedná se zájemci o založení nového regionálního klubu v Klatovech. 
Vše je zatím ve stádiu příprav, o průběhu bude Výkonný výbor průběžně informovat. 
 
Jan Novotný uvedl, že našel zájemce, kteří by podle všeho stáli o založení regionálního klubu ve Zlíně. Podrobnější 
informace podá na dalším jednání VV MK.  
 
 

3. Zahraniční aktivity 
 

Lukáš Vítek nejprve informoval o současné situaci v rámci EDS. MK se snaží z přidruženého člena stát znovu plnými 
členy. Lukášovi bylo během jednání s novým vedením organizace sděleno, že by v České republice mohla příští rok 
proběhnout konference EDS s tím, že by financování bylo pokryto ze strany EDS.  
 
Další akcí, která proběhne ještě tento rok je Kongres EYC. Ten se uskuteční 4.-6. prosince v Praze v hotelu 
Ambassador. Jiří Fremr uvedl, že by mělo přijet přibližně 25-30 lidí ze zahraničí. 
 
 

4. Akce MK 
 

Jakub Mašek informoval, že spolu s Janem Novotným v současné době organizuje konferenci Budoucnost české 
pravice: Imigrační politika ČR. Ta proběhne 10. listopadu na vysoké škole CEVRO Institut. Mezi hosty, kteří již potvrdili 
svou účast jsou – Jindřich Šídlo, Alexander Vondra, Radko Hokovský a Petr Mach.  
 
Společně dále informovali, že pracují na přípravě dalších dvou akcí. Konkrétně jde o konferenci o Efektivitě daňového 
systému ČR a o TTIP.  
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Další akcí, která se uskuteční 13. listopadu v Senátu ČR je první konference AMPO – platforma mládežnických 
organizací. Hned poté 20. a 21. listopadu proběhne v Plzni Česko-německé setkání. 
 
Jiří Fremr přítomným sdělil, že jednal s ředitelem české pobočky politické nadace Hanns Seidel Stiftung. Nadace prý 
bude v budoucnu podporovat spíše organizaci velkých akcí. Jiří zároveň přítomné vyzval, aby své návrhy na velké 
konference, poslali do středy 21. října na info@konzervativci.cz. HSS se v novém roce prý bude zabývat organizací 
business snídaní, které budou organizovat jednotlivé mládežnické organizace.  
 
Lukáš Vítek po jednání s předsedou ODM navrhl Výkonnému výboru ke zvážení možnost zorganizovat Zimní 
univerzitu MK v Tatrách. Na to Jiří Fremr reagoval tím, že HSS nepodporuje žádné akce, které se konají mimo území 
ČR.  
 
Josef Kaštil se dotázal na možnost delegovat na Programovou konferenci MK více členů, než jim bylo přiděleno ze 
strany Hlavní kanceláře MK. Jakub Čermák odpověděl, že v případě, že jiné regionální kluby možnost nevyužijí, bude  
RK MK Olomouc moci stejně jako další regionální kluby možnost některé své další členy.   
 
Jakub využil možnosti a přítomné informoval o přípravách na Programovou konferenci MK. Mezi hosty, kteří pozvání 
na konferenci přijali jsou - Jan Zahradil, Jan Skopeček a Tomáš Havlíček.  
 
 

5. 17. listopad 
 
Jakub Mašek informoval, že v rámci snah o zachování současného jména svátku 17. listopadu byly poslancům všech 
parlamentních stran (vyjma KSČM) poslány dopisy s naším vysvětlením toho, proč s návrhem nesouhlasíme a 
chceme zachovat jméno svátku v současné podobě.  
 
Lukáš Vítek dodal, že RK MK Praha hodlá jít 17. listopadu na Národní třídu a provést pietní akt.   
 

 

6. Výběrové řízení na předsedy odborných klubů 
 
Výběrové řízení na předsedu Ekonomického klubu MK: 
 
Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči o post – Jakub Mašek a Lukáš Mučka.  
 
Usnesení: Výkonný výbor jmenuje novým předsedou Ekonomického klubu MK Jakuba Maška.  
 
Hlasování: 6/0/3 
 
 
Výběrové řízení na předsedu Sportovního klubu MK: 
 
Do výběrového řízení se přihlásil jeden uchazeč – Jan Mohr.  
 
Usnesení: Výkonný výbor jmenuje novým předsedou Sportovního klubu MK Jana Mohra.  
 
Hlasování: 6/0/3 
 
 
Výběrové řízení na předsedu Technického klubu MK: 
 
Do výběrového řízení se přihlásil jeden uchazeč – Daniel Karch.  
 
Usnesení: Výkonný výbor jmenuje novým předsedou Technického klubu MK Daniela Karcha.  
 
Hlasování: 6/0/3 
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Výběrové řízení na předsedu Zahraničního klubu MK: 
 
Do výběrového řízení se přihlásil jeden uchazeč – Lukáš Vítek.  
 
Usnesení: Výkonný výbor jmenuje předsedou Zahraničního klubu MK Lukáše Vítka.  
 
Hlasování: 6/0/3 
 
Úkol: Tajemník pozve nové předsedy na jednání Výkonného výboru, za účelem představení svojí koncepce vedení 
klubu.  

 

7. Různé 
 

Jan Tichý informoval, že snaha zprostředkovat Malý fundraising MK se bohužel zatím nesetkala s úspěchem. Platební 
systém DARUJME.CZ, který se MK snažili získat je bohužel poskytován pouze neziskovým organizacím, které nejsou 
spojeny se žádnou politickou stranou. Jan následně informoval o alternativě. O průběhu celého procesu bude 
průběžně informovat na dalších jednáních VV MK.  

 

Jan Tichý zároveň uvedl, že bude novou podobu webových stránek prezentovat na Programové konferenci MK. 
Stránky by podle všeho měly být spuštěny 13. listopadu.  

 

Jakub Čermák navrhl, aby Výkonný výbor schválil následující usnesení.  

 
Usnesení: Mladí konzervativci odmítají relativizování autoritativního režimu „posledního“ evropského diktátora 
Alexandra Lukašenka. Poslední činy tohoto individua nenaznačují žádné změny v postoji ke svobodě a demokracii 
v Bělorusku. Mladí konzervativci, jakožto dlouhodobý partner a podporovatel běloruské demokratické opozice, 
vyzývají Vládu České republiky, aby odmítla zrušení sankcí namířených proti Lukašenkovu režimu.  Mladí 
konzervativci dále dodávají, že v historii jsme se o autoritativních a totalitních režimech naučili mnohé, ale jedno je 
pro nás nejdůležitější, a to neustupovat těmto režimům, ani o píď. O tom svědčí dějinný postoj Ronalda Reagana 
k Sovětskému svazu, Winstona Churchilla k nacistickému Německu a současná situace na Ukrajině či v Sýrii. 

 

Hlasování: 8/0/0 
 

 
Jiří Fremr jednání ukončil a zároveň svolal další jednání VV MK na 1. listopadu 2015 na Programovou konferenci 

MK. 
 
 

Zapsal v Praze dne 15. října 2015 
 

Jakub Mašek v. r. 
 

Ověřil v Plzni dne 20. října 2015 
 

Mgr. Jiří Fremr v.r.
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