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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 

30. dubna 2016, Pardubice 

 

 
Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Martin Černý, Milan Vyskočil, Petr Tomášek, David Vančík, Jan Pánik, 
Josef Kaštil, Jakub Čermák 
 
S hlasem poradním: Matěj Trávníček, Jan Tecl 
 
Omluvení členové VV MK: David Vaculík 
 
Hosté: Jan Tichý, Jakub Provazník, Kristýna Zápecová, Daniel Šlajs, Rostislav Kaplan, Jan Pečonka 
 
Počet stran: 4 
 
Počet příloh: 1 
 
 Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 
Počet stran příloh: 1 
 

Příloha č. 1 – 2 
 

Program: 
1. Přijetí nových členu 
2. Regionální rozvoj 
3. Zahraniční aktivity 
4. Kompetence členů VV MK 
5. Akce MK 
6. 25 let MK  
7. Různé 
 

Usnesení: VV MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Jan Tichý a ověřovatelem zápisu volí Jakuba 
Čermáka. 
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 
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1. Přijetí nových členů 
 
VV MK byla předložena žádost o přestup:  
Z RK MK Pardubice do RK MK Praha – Jan Tichý 
 
Usnesení: VV MK bere na vědomí přestup výše uvedených členů.  
Hlasování: 8/0/0 
 
VV MK byly předloženy následující žádosti o členství: 
RK MK Praha – Sarah Farid 
RK MK Plzeň – Daniel Hromádko, Eva Palkovičová, Jakub Novák 
RK MK Pardubice – Tomáš Černý, Šimon Rybišár, Jakub Petružálek, Patrik Pospěl, Radim Petružálek, 
Vojtěch Razskazov, Matěj Slanař, Ondřej Tichý 
 
Usnesení: Výše uvedení zájemci o členství byli přijati do řad Mladých konzervativců.  
Hlasování: 8/0/0 
 

2. Regionální rozvoj 

 
Jakub Čermák jakožto garant této agendy informoval, že má v plánu se sejít s ostatními z garančního týmu, 
aby si stanovili priority a cíle které budou naplňovat. 
 
David Vančík s Milanem Vyskočilem podniknou cestu do Zlína, aby si promluvili s potencionálními 
zakládajícími členy nového RK MK Zlín. 
 

3. Zahraniční Aktivity 
 
Jiří Fremr a Matěj Trávníček informovali o vývoji ohledně akce EYC Summer Camp. Kvůli sníženému 
rozpočtu přestala mít EYC zájem na tom, abychom pořádali tuto akci, ačkoliv to bylo několik let Mladým 
konzervativcům slibováno. 
 
Jakub Sivák zprostředkovaně požádal, aby vedení MK nastavilo dlouhodobou strategii v rámci EYC. Bohužel 
kvůli nepřítomnosti Jakuba Siváka a Lukáše Vítka nemohla být tato žádost projednána dopodrobna. 
 
Matěj Trávníček se přiklání k tomu, aby vedení MK jasně rozhodlo, o tom jakou akci EYC chtějí Mladí 
konzervativci pořádat, a pak nechat jednání na základě podkladů od vedení MK na Jakubovi Sivákovi. 
 
Jiří Fremr se spíše přiklání ke konání prosincového kongresu. 
 
Jakub Čermák by chtěl, aby MK pořádalo Summer Camp příští rok, s tím že by se vytvořila prezentace, 
abychom zvýšili naše šance na udělení této akce. Současně chce usilovat o pořádání kongresu, který se 
nutně nemusí konat v Praze. 
 
Jiří navrhuje udělat usnesení, aby Jakub Sivák krátkodobě usiloval o pořádání kongresu, ale dlouhodobě 
usilovat o pořádání Summer Campu na příští rok, ovšem pouze za předpokladu, pokud to neoslabí 
postavení MK v rámci EYC. 
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Usnesení: VV MK doporučuje Jakubovi Sivákovi v rámci EYC usilovat o pořádání kongresu EYC v letošním 
roce v ČR a z dlouhodobého hlediska o pořádání jedné významné akce (Summer camp) na příští rok, pokud 
to neoslabí postavení MK v rámci EYC. 
 
Hlasování: 8/0/0 

4. Kompetence členů VV MK 
 
Do dne konání VV MK, tedy do 30. dubna 2016, měli garanti jednotlivých agend. Do dnešního dne Jiří 
Fremr obdržel vypracované cíle agend od Martina Černého, Petra Tomáška, Jakuba Čermáka a Milana 
Vyskočila. Jan Pánik přislíbil, že dokument dodá do neděle 1. května. 
 
Milan Vyskočil okomentoval svoji agendu podle dokumentu, který přinesl. Podotkl, že je třeba dořešit 
seznam akcí, jelikož některé ještě nemají určené organizátory.  
 
Jiří Fremr by chtěl na příštím zasedání VV MK dořešit, kdy se bude konat programová konference. 
 
Václav Malý vznesl dotaz, jaký koncept budou mít Business snídaně. Jiří popsal, jak budou akce probíhat: 
vždy bude určeno jedno téma a bude jeden přednášející, přítomno bude několik členů MK, kteří snídani 
zorganizují, součást snídaně bude networking.  
 
Úvodní snídaně se bude týkat rozhodčího soudu hospodářské komory, Jiří chce pozvat JUDr. et MUDr. 
Dana Podstatzky-Lichtensteina. 
 
Václav Malý projevil zájem o pořádání Business snídaně v Třinci. Obrátí se proto tedy na Martina Černého. 
 
Martin Černý se věnoval dokumentu, věnovanému jeho agendě „Komunikace“ který rozeslal. Dále Martin 
informoval, o svojí aktivitě na facebooku MK. Dodal, že bude potřeba provést inventuru propagačních 
předmětů. 
  
Martin pak zdůraznil, že by bylo dobré podpořit kandidáty z řad MK do krajských voleb. Pošle tedy mail 
předsedům RK MK, aby posílali fotky či jiné materiály svých členů, kteří kandidují, pro zveřejnění na 
facebooku. 
 
Matěj Trávníček navrhnul to, aby se přesně dopředu vědělo, kolik financí bude na kampaň vymezeno, aby 
se mohlo vše naplánovat.  
 
Jakub Čermák se dotázal, zda bude centrální volební štáb. 
 
Jíří odpověděl, že volební štáb bude, a že jeho fungování bude doplněno informacemi o tom zda, 
popřípadě kolik bude vyčleněno finančních prostředků. Poprosil Martina, aby si nejpozději do konce května 
vyžádal tyto informace. 
 
Na základě podnětu od Matěje Trávníčka, zdali by byly nějaké finanční prostředky na reklamní kampaň na 
facebooku, chce Jiří po Martinovi, odhady kolik by taková kampaň stála a jaké by měla pro MK přínosy. 
 
Martin pokračoval, že nechce vydávat tištěný časopis Pravý úhel, kvůli finanční nákladnosti. Raději by to 
pojal v podobě nějakého občasníku, například k 25 letům MK. 
 
Náhradou Pravého úhlu, je newsletter, uvedl. Youtube také nemá podle Martina smysl, protože natočit 
kvalitní video je nákladné.  
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Jiří se dotázal, zdali je video s jeho rozhovorem pro Roklen na youtube. Martin odpověděl, že není. 
 
Matěj podpořil Martinův návrh ohledně youtube a je pro to, aby se dávala videa na facebook. 
 
Jakub Čermák by rád zachoval youtube, podotkl, že se videa mohou dávat na facebook i na youtube. 
 
Martin s Jakubem souhlasil. 
 
Jakub pokračoval rozebráním svého dokumentu ohledně kompetencí, který zaslal. Na příštím jednání VV 
MK by chtěl nechat své návrhy schválit. 
 
Petr Tomášek se věnoval, zaslanému dokumentu informoval o tom, jak si představuje prosazování 
legislativních zákonů. Jiří Fremr podotkl, že je hlavně potřeba se zaměřit na zákony týkajících se mladých 
lidí, vzdělávání či důchodů. 
 
Milan Vyskočil Jirkův návrh podpořil 
 
Martin Černý také navrhl zabývat se zákony spojené s moderními technologiemi. 
 
Úkol: Tajemník MK provede inventuru propagačních předmětů MK, které jsou na Hlavní kanceláři. 
 

5. Akce MK 
Tento bod byl probrán v společně s bodem kompetence členů VV MK 
 

6. 25 let MK 

 
Lukáš Vítek má od minulého jednání VV MK zadáno, aby připravil strategii a harmonogram přípravy oslavy 
25 let MK. 

 

7. Různé 
 
Minulý týden se uskutečnil volební sněm RK MK Střední Čechy, na kterém byl předsedou zvolem Vojtěch 
Pospíšil. 
 

Další jednání VV MK se uskuteční 12. května 2016 od 19:00 na Hlavní kanceláři MK. 
 
 
Zapsal v Pardubicích dne 30. dubna 2016  
 

Jan Tichý v.r.  
 
 
Ověřil v Plzni dne 8. května 2016  
 

Mgr. Jakub Čermák v.r. 
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