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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
čtvrtstoletí je v podmínkách naší stále ještě mladé demokracie už poměrně dlouhá doba.
Mladí konzervativci proto mohou být právem hrdi, že se jim podařilo tohoto milníku dosáhnout. Dokazuje to, že naše organizace byla otci zakladateli vybudována na pevných
základech a že jejich pokračovatelé dokázali organizaci dále rozvíjet.
Zmapovat uplynulých 25 let a koneckonců i poskytnout budoucím badatelům, a hlavně
našim nástupcům až budou psát publikace k 50 či dokonce 100 letům MK, cenný historický
pramen byla hnacím motorem při vzniku této publikace.
Není to publikace zcela nová. Ostatně jací bychom to byli konzervativci, kdybychom se
rozhodli zahodit dílo našich předchůdců a začít budovat něco zcela na zelené louce? Ne,
to by nebylo ani konzervativní a už vůbec ne dobré.
Publikace je tak aktualizovanou verzí kapitoly „Historie Mladých konzervativců“ z publikace, kterou jsme vydali při příležitosti 20 let MK před pěti lety. Věříme, že se nám v těchto
uplynulých pěti letech podařilo historii MK působivě rozmnožit a v této nové publikaci
i náležitě zachytit.
Přejeme Vám příjemný zážitek při čtení.
Ať žije MK!
Jiří Fremr, předseda MK
Matěj Trávníček, za autorský tým
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Historie Mladých konzervativců
Následující řádky se pokoušejí zmapovat nejdůležitější události pětadvacetileté existence Mladých konzervativců. Označení historie je však možná trochu nadnesené, protože
zdroje, které jsou autorovi k dispozici, nejsou zcela kompaktní a množství dostupných
informací o jednotlivých obdobích není stejné. Podkladem pro tento text se stal zejména
archiv MK a texty uveřejněné na oficiálních webových stránkách MK.
Pokud bude mít čtenář v některých pasážích pocit, že čte text podobný telefonnímu
seznamu, omlouvám se mu. Ale přesvědčení, že by mělo být zachyceno maximum těch,
kteří v uplynulém čtvrtstoletí rozvíjeli myšlenku MK, mě vedlo ke zmínění maxima mně
dostupných jmen. Samozřejmě platí, že výčet jmen není úplný.
Kvalita textu je samozřejmě ovlivněna i tím, že autor sám byl účastníkem řady dějů
v něm popsaných. Věřím, že až bude publikována například při 100. výročí založení Mladých konzervativců samostatná publikace o historii naší organizace, podaří se badatelům rozkrýt všechny události, které mně zůstaly utajeny, a budou opraveny některé mé
subjektivní soudy.

Otcové zakladatelé a jejich dílo
Myšlenkou na ustavení organizace mladých lidí pravicového zaměření se v roce 1991 současně začali zaobírat jak studenti elektrotechnické fakulty v Brně, tak jejich pražští kolegové ze Spolku českých právníků Všehrd. Na tomto základě vznikla přípravná skupina, která
začala za významné podpory redakce Studentských listů a Občanského institutu během
léta 1991 podnikat kroky k založení nové organizace.
Informace o ustavujícím kongresu a předběžná verze programového dokumentu připravované organizace, který nesl jméno Charta mladých konzervativců, byly publikovány
ve Studentských listech č. 24/1991.

Ustavující kongres – prosinec 1991, Praha
Ustavující kongres Mladých konzervativců se sešel dne 8. prosince 1991 v Radiopaláci
v Praze. Na kongresu vystoupili hosté, mezi nimiž nechyběli zástupci ODS a ODA, konkrétně ministr Igor Němec a předseda ODA Pavel Bratinka. Ustavující kongres schválil
programové prohlášení vycházející z návrhu Charty mladých konzervativců, ve kterém
byli MK definováni jako „politické sdružení mladých lidí v České republice, kteří cítí potřebu
přihlásit se k liberálnímu konzervatismu a přispět k budování a fungování demokratické
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pluralitní společnosti v naší zemi“. V programovém prohlášení se MK přihlásili k politickému systému založenému na parlamentní demokracii a volné soutěži politických stran
a změně společenského klimatu založené na autonomii, právu a odpovědnosti jedince.
V programovém prohlášení vyjádřili naději, že dojde k překonání roztržky na pravici, která
se bude postupně sjednocovat. Příkladem jednoty občanské pravice měli být právě Mladí
konzervativci.
Zakládající kongres také schválil stanovy, v nichž byla narýsována základní struktura
organizace. Sdružení bylo založeno na existenci dvou stupňů: na místní úrovni z klubů, na centrální úrovni z prezidenta a výkonné rady. Nejvyšším orgánem se stal kongres MK, který volil prezidenta MK, výkonnou radu, kontrolní a revizní komisi a smírčí
sbor. Orgány na místní úrovni byly sněmy klubů, které volily předsedu a výbor každého
klubu. Oficiálním sídlem nové organizace se stalo Brno. Centrální kancelář sídlila ve
Veselé ulici 39 a později se přestěhovala do Olomoucké 27 a od počátku roku 1993 do
Táborské 107.
Prvním prezidentem MK se na ustavujícím kongresu stal David Částek, student elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně, který jako jediný kandidát získal
54 hlasů z 63 odevzdaných. Členy výkonné rady byli zvoleni student jičínského gymnázia
Tomáš Frýba, student olomoucké filosofické fakulty Jiří Křečan, student pražské právnické
fakulty Jiří Matolin (zahraniční tajemník), ředitel Občanského institutu Michal Semín, starosta spolku Všehrd Igor Volný a student FE VUT z Brna Zdeněk Žák. Ustavující kongres
také schválil vstup MK do mezinárodních organizací DEMYC (Democrat Youth Community) a ESTA.
Po ustavujícím kongresu se začaly tvořit jednotlivé kluby. Z dnešního pohledu je jistě
zajímavé, že každý klub si schvaloval vlastní stanovy. Vznikl klub v Praze, který byl ustaven
31. ledna 1992 a jehož prvním předsedou se stal Michal Špaňár. Regionální klub v samotném sídle organizace – Brně – byl ustaven jako vůbec první již 9. ledna 1992. O sedm dní
později vznikl klub v Jičíně. Olomoučtí členové se jako klub zorganizovali v březnu 1992. Ve
stejném měsíci byl založen také regionální klub ve Frýdku-Místku. V dubnu téhož roku se
zorganizoval pod vedením Ivana Kováře klub v Klatovech. Během následujících dvanácti
měsíců vznikly ještě kluby v Plzni, Ostravě, Třebíči, Písku, Ústí nad Orlicí a Strakonicích.
Připravováno bylo i založení klubu v Českém Krumlově. Mezi členy klubů MK najdeme
celou řadu zvučných jmen: pozdějšího ministra vnitra a místopředsedu ODS Ivana Langera (Olomouc), současného předsedu frakce Evropských konzervativců a reformistů v Evropském parlamentu Jana Zahradila, poslance Jana Vidíma (oba Praha) nebo novináře
Ondřeje Štindla.
Klub v těchto časech mohl vzniknout, jestliže se ustavila alespoň pětičlenná přípravná skupina, která vypracovala návrh stanov a uspořádala ustavující sněm. Na něm
zvolený výbor klubu pak mohl následně požádat celostátní výkonnou radu o udělení
licence.
V březnu byla také podniknuta aktivita k rozšíření činnosti do Slovenské republiky.
V červnu 1992 se organizace výrazně zapojila do předvolební kampaně, když například
připravila vlastní plakát s heslem „Stop socialismu!“
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II. kongres – říjen 1992, Brno
Na II. kongresu, který se konal 24. října 1992 v Brně v hotelu Voroněž, byli do výkonné rady
zvoleni David Částek jako prezident, Zdeněk Žák, Jiří Křečan a Michal Špaňár (zároveň mezinárodní tajemník) jako viceprezidenti a Tomáš Frýba, Zdena Kašková a Pavel Mareček jako
členové. V rámci novelizace stanov byl vytvořen nový orgán s názvem Kolegium předsedů klubů MK. Kolegium mělo vykonávat funkci poradního orgánu výkonné rady. Stanovy také nově
obsahovaly zmínku o centrální kanceláři MK. Od listopadu 1992 začal vycházet z iniciativy
pražského klubu Zvěstník MK, který měl sloužit k vnitřní komunikaci mezi členy MK. Zvěstník
vycházel po dobu dvou let a dva jeho ročníky obsahovaly celkem sedm čísel. Šéfredaktorem
Zvěstníku byl nejprve zvolen Daniel Koštoval a později Zvěstník redakčně vedl Petr Plecitý.

III. kongres – březen 1993, Velké Karlovice
Třetí kongres Mladých konzervativců se uskutečnil 27. března 1993 ve Velkých Karlovicích.
Kongres provedl určité změny stanov, které ale strukturu MK zásadně nepoznamenaly.
Potvrzena byla vlastní právní subjektivita klubů, ale stanovy MK již dále nemluvily o zvláštních stanovách každého klubu. V čele MK byli ve Velkých Karlovicích potvrzeni David
Částek jako prezident a Michal Špaňár se Zdeňkem Žákem jako viceprezidenti.

Mimořádný, IV. kongres – říjen 1993, Praha
Čtvrtý kongres MK se uskutečnil 16. října 1993 v Praze v Pálffyho paláci ve Valdštejnské ulici, a to jako kongres mimořádný. Na tomto kongresu došlo poprvé k výměně na nejvyšším
postu, když se D. Částek, přestože byl znovu navržen, rozhodl o znovuzvolení neucházet.
Prezidentem byl zvolen vysokoškolský student z Prahy Michal Špaňár, který jako jediný
kandidát obdržel 41 hlasů ze 43 odevzdaných. Účastníci kongresu následně rozhodovali
o tom, zda má mít nová výkonná rada pět, nebo sedm členů, a rozhodli se pro početnější
variantu. Z devíti navržených byli zvoleni Aleš Hodina (student ze Starého Plzence), Karel
Perna (student z Ostravy), Zdeněk Žák (manažer ODS v Brně), Ivan Kovář (manažer ODS
z Klatov) a Roman Zeman (odborný asistent z Brna) v prvním kole a Martin Hlaváč (programátor z Prahy) v kole druhém. Změnou prošly znovu i stanovy sdruženi. Sídlem sdružení
se stala Praha (kancelář sídlila na adrese A. Staška 30). Zajímavým se určitě jeví, že až po
volbách byla změnou stanov přejmenována nejvyšší funkce z prezidenta na předsedu.
Zatímco dosud bylo s členstvím v MK neslučitelné členství v jiné mládežnické organizaci či levicové politické straně, po čtvrtém kongresu bylo dovoleno pouze členství v ODS.
Stanovy také obsahovaly ustanovení, podle kterého „MK jsou mladým křídlem Občanské
Historie Mladých konzervativců

9

demokratické strany“. Tehdejší předseda MK Michal Špaňár tento krok zdůvodnil tím, že
šlo o reakci na vznik Konzervativní aliance mladých (KAM), což měla být mládežnická
odnož ODA a jejíž zrod v Brně inicioval Daniel Kroupa. Na dalším kongresu pak (viz následující text) bylo ustanovení o výlučné orientaci MK na ODS zrušeno.
Nové vedení se pokusilo závěry kongresu realizovat v praxi a vedlo jednání s vedením ODS.
Již v dubnu 1993 výkonná rada ODS pověřila jednoho z místopředsedů a tiskovou mluvčí projednáním formy další spolupráce s MK. Na další výkonné radě již místopředseda strany Petr
Čermák konstatoval, že smírčí výbor do příštího kongresu připraví zapracování spolupráce
do stanov ODS. V říjnu vedení MK předložilo bez úspěchu návrh změn ve stanovách ODS.
MK proto předložili IV. kongresu ODS alespoň návrh usnesení, v němž stálo: „Mladí
konzervativci, sdružení občanů ve smyslu zákona 83/90 Sb., o sdružování občanů, mající
právní subjektivitu a samostatné hospodaření, jsou organizací přidruženou k Občanské demokratické straně. Vzájemné vztahy mezi ODS a MK upraví dohoda mezi VR ODS a VR MK.“
I to ale bylo pro delegáty příliš a v usnesení kopřivnického kongresu ODS se pouze objevilo:
„Kongres konstatuje, že Mladí konzervativci, sdružení občanů ve smyslu zákona 83/90 Sb.
o sdružování občanů, mající právní subjektivitu a samostatné hospodaření, jsou organizací
spolupracující s ODS.“
V roce 1993 byla v Londýně založena nová nadnárodní politická organizace Evropští
mladí konzervativci (European Young Conservatives). Mezi čtyřmi zakládajícími členy
nechyběli vedle britských Mladých konzervativců, dánské Konzervativní mládeže a islandské organizace SUS ani čeští Mladí konzervativci. Člen MK Tomáš Svoboda se stal
v následujícím období výkonným tajemníkem EYC.
V prosinci 1994 se v pražském Národním domě uskutečnila vůbec první akce Ekonomického klubu MK, který se stal prvním odborným klubem v rámci struktury sdružení.

V. kongres – leden 1995, Praha
Do pražského paláce Adria byl svolán na sobotu 28. ledna 1995 v pořadí pátý kongres MK.
Předcházelo mu založení nadace na podporu především vzdělávacích aktivit MK s názvem
Nadace modrá růže.
Znovuzvolený předseda Michal Špaňár označil pátý kongres MK v Pravém úhlu jako
„obyčejný a snad právě v této obyčejnosti výjimečný“. Přesto se na pátém kongresu výrazně
změnila ústava organizace – Stanovy MK. Nejpodstatnější změnou se stalo ustanovení, podle kterého nebylo členství ve sdružení vázáno na členství v jednom z regionálních
klubů. Výkonná rada byla přejmenována na výkonný výbor a bylo rozhodnuto, že již tento orgán nebude volen přímo kongresem, ale že jeho členy bude jmenovat a odvolávat
kongresem volený předseda organizace. Nově byla do stanov MK zapracována instituce
patrona MK, kterým byl na kongresu zvolen tehdejší místopředseda ODS Josef Zieleniec.
Ze stanov bylo také vypuštěno ustanovení zakazující členům vstupovat do jiných politických stran než do ODS.
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Kongres dále rozhodl, že „MK se nebudou uzavírat ostatním pravicovým proudům české pravicové scény“. Dlouho byla na kongresu také diskutována otázka nového loga. Výkonný výbor
po kongresu předložil členům čtyři návrhy nového loga, které v sobě kombinovaly písmena
MK a siluetu svatého Václava. Jeden z návrhů pak nahradil dosud používaný symbol organizace, kterými byla grafická podoba písmen MK. Je možné připomenout, že v době po druhém
kongresu výkonná rada diskutovala o dvou návrzích nového symbolu MK – v podobě tučňáka
a delfína. Ani jeden ale nebyl nakonec přijat. Setkání členů MK v Blansku (II. konference MK)
v prosinci 1992 sice podpořilo jako symbol organizace buldočka v klobouku, ale symbol se
nedočkal realizace, protože podle slov autora návrhu M. Špaňára ho nikdo neuměl nakreslit.
Před kongresem bylo uveřejněno vůbec první číslo nového časopisu, který nesl jméno
Pravý úhel a podtitul Revue pro konzervativní názory – Zpravodaj Mladých konzervativců
České republiky. Kongres uložil předsedovi vydávat tento list periodicky, což založilo dnes
již mnohaletou tradici jeho vydávání, která s přestávkami trvá dosud.
Při popisu tiskovin vydávaných MK musíme zmínit, že ostravský klub v roce 1995 připravoval periodikum s názvem Konzervativní listí.
Vlajkovou lodí aktivit organizace v roce 1995 se stala několikadílná konference „Evropa
pro naši generaci“, věnovaná otázce evropské integrace.

VI. kongres – 1996
Šestý kongres MK se uskutečnil v roce 1996 a potvrdil ve funkci předsedy sdružení Michala
Špaňára. V létě 1996 byl Antonín Kazda zvolen místopředsedou Evropských demokratických studentů (EDS), do nichž byli MK krátce předtím přijati jako plnoprávný člen.
MK rovněž v roce 1996 zorganizovali největší akci této celoevropské struktury, sdružující
pravicové studenty – Letní univerzitu. Více než 200 účastníků Letní univerzity se setkalo
v Praze a Poděbradech.

VII. kongres – březen 1997, Praha
V pořadí sedmý kongres MK byl svolán předsedou Michalem Špaňárem na sobotu 15. března do budovy ministerstva školství v Karmelitské ulici na pražské Malé Straně.
Kongres přinesl důležitou změnu stanov. Právě její projednání se stalo kamenem úrazu.
Před kongresem byla prezentována koncepce, podle které měl v čele sdružení stát prezident MK. Ten by jako nejvyšší představitel MK nevedl každodenní činnost, ale byl by spíše
politickým mluvčím organizace a zprostředkovatelem kontaktů s politickými stranami
a jinými subjekty. Organizační činnost sdružení měl řídit výkonný předseda.
Část účastníků VII. kongresu ale tuto koncepci v průběhu jednání začala odmítat a projednávání novely stanov se dostalo do patové situace, protože ani snaha funkci prezidenta
Historie Mladých konzervativců
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vůbec do stanov nevkládat nezískala nadpoloviční podporu. Patová situace byla řešena
ustavením dohadovacího výboru, který po několika kolech jednání připravil kompromisní
řešení.
Podle jeho přijatého návrhu měl být prezident MK „vrcholným reprezentantem a mluvčím sdružení“, zatímco předseda měl být „hlavou sdružení a statutárním orgánem MK“ a měl
by mít právo vystupovat jménem organizace a řídit činnost výkonného výboru. Očekávaný
a navržený kandidát na funkci prezidenta Tomáš Svoboda ale nepovažoval kompromisní konstrukci za dostačující a kandidaturu nepřijal. Prezidentem MK se nechtěl stát ani
žádný jiný účastník kongresu, a tak funkce zůstala neobsazena.
Předsedou byl zvolen Petr Mach (* 1975), který byl členem MK od roku 1995. Před zvolením vedl Ekonomický klub a byl také šéfredaktorem Pravého úhlu. Do rady MK, která byla
ve stanovách formulována jako poradní orgán předsedy, vykladač stanov a smírčí orgán,
byli zvoleni David Částek, Jan Pánek, Michal Špaňár a Dalibor Uhlíř. V kontrolní a revizní
komisi zasedli Radim Kotlaba, Jakub Lichnovský a Vladan Rámiš.
Ve věci orientace na politické strany bylo přijato usnesení, jež požadovalo, aby MK
usilovali stát se „standardním politickým křídlem Občanské demokratické strany“ a plnili
roli, kterou plní „obdobné mládežnické politické organizace konzervativních a pravicových
stran v Evropě“.
Petr Mach po kongresu jmenoval pětičlenný výkonný výbor, kde kromě něho zasedal
Antonín Kazda (místopředseda), Filip Šváb, František Valíš a Miroslav Zajíček. V průběhu
předsednictví Petra Macha narůstala kritika činnosti MK z řad části členů sdružení. Kritizováno bylo zejména nenaplnění usnesení o směřování ke standardnímu politickému
křídlu v rámci ODS a přílišná orientace na ekonomická témata. Kritika nakonec vyústila
v požadavek svolání mimořádného kongresu. Skupina kolem Davida Rýce následně zahájila sbírání podpisů pod petici za svolání mimořádného kongresu. Petiční akce skončila
úspěchem, když svůj podpis připojila více než stanovami požadovaná třetina všech členů
MK, přesně 31 signatářů. V petici její autoři kritizovali, že MK nedostatečně využívá svůj
potenciál, a prohlašovali, že řešením je pouze změna stylu práce exekutivních orgánů MK.
V závěru svého funkčního období úřadující vedení ještě rozhodlo začít vydávat Bulletin
MK, který měl být vedle Pravého úhlu samostatnou tiskovinou. Ta by se orientovala výhradně na informování členů o činnosti organizace. Pravý úhel by pak zůstal v podobě
diskusního časopisu zabývajícího se výhradně liberálním a konzervativním politickým
a ekonomickým myšlením.

Mimořádný, VIII. kongres – prosinec 1997, Praha
Předseda Petr Mach následně svolal mimořádný kongres na sobotu 6. prosince do sálu
střediska CERGE na pražském Novém Městě.
Klíčovou otázkou kongresu byl problém počtu členů MK, kteří se zasedání nejvyššího
orgánu sdružení budou moci zúčastnit. Existující výkonný výbor totiž poté, co skupina
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kolem Davida Rýce zahájila sbírání podpisů pod petici za svolání mimořádného kongresu,
zastavil přijímání nových členů. Zahájení kongresu se tak účastnila skupina osob, které se
považovaly za členy MK, ale výkonný výbor jejich vstup neprojednal.
Nepochybných členů přijelo na kongres pětapadesát. Po úvodní řeči předsedy Petra
Macha došlo k řešení otázky členů. Úřadující výkonný výbor a úřadující rada požádaly
účastníky kongresu, tedy nespornou skupinu „původních členů“, o zodpovězení otázky:
„Souhlasíte, aby osoby, u nichž není jasné členství, byly oprávněny hlasovat na tomto kongresu
a byly považovány za členy MK?“ To se mělo pochopitelně týkat výhradně těch, kteří podali
do dne kongresu přihlášku, zaplatili členský příspěvek a výkonný výbor jejich přihlášku
neprojednal.
V klíčovém hlasování kongresu se 36 účastníků vyslovilo pro akceptování sporných
členů a 19 proti. Počet účastníků kongresu byl proto rozšířen o dalších 17 osob.
Toto rozhodnutí vyvolalo okamžitou reakci dosavadního člena výkonného výboru
M. Zajíčka, který na místě rezignoval na členství v Mladých konzervativcích.
Po schválení změn stanov se rozhořel souboj o obsazení funkcí ve vedení MK. Na funkci
předsedy byli navrženi úřadující předseda Petr Mach, který ale kandidaturu nepřijal, vůdce
opoziční skupiny, student FSV UK David Rýc a člen dosavadního výkonného výboru Antonín Kazda. Předsedou byl již v prvním kole tajné volby zvolen David Rýc, který obdržel
42 hlasů, zatímco jeho protikandidát A. Kazda jen 23.
Při volbě rady MK bylo navrženo 14 členů MK, ale jen sedm z nich nabízenou kandidaturu přijalo. Do rady byli zvoleni první dva předsedové – David Částek a Michal Špaňár –,
které doplnili Dalibor Uhlíř, Zdeněk Žák, Tomáš Svoboda a Michal Smrek. Nezvolen byl
Antonín Kazda.
Do smírčí komise byli zvoleni Jiří Matolín, Martina Hábová a Pavel Hubáček. Do kontrolní a revizní komise pak Vladan Rámiš jako předseda, Radim Kotlaba a Jakub Čepelák
jako členové.
Po kongresu byl novým předsedou v souladu se stanovami jmenován nový výkonný
výbor. Jeho členy se stali Antonín Kazda, který zároveň zastával funkci prvního místopředsedy, Hana Kabeleová a Petr Sokol (oba jako místopředsedové), Jan Holický, Jaromír
Levíček a František Vališ. V čele hlavní kanceláře stanul Vít Šoupal.
V průběhu volebního období došlo ve výkonném výboru ke dvěma změnám, když byl
v červnu předsedou odvolán Jan Holický a později sama rezignovala Hana Kabeleová.
Krátce po kongresu MK změnili sídlo své kanceláře, která se přestěhovala jen o několik
desítek metrů ze Senovážného náměstí 15 na Senovážné náměstí 23.

Volební rok 1998 a MK
Přestože konání mimořádného kongresu MK časově kolidovalo s krizí uvnitř ODS a jejím
následným rozkolem, nehrála tato otázka v jednání kongresu žádnou roli. Nové vedení ale
muselo zaujmout k nové situaci postoj. MK se tehdy rozhodli nepřiklonit se pouze k jedné
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ze stran, ale spolupracovat se všemi relevantními pravicovými stranami a propagovat
myšlenku jednotné nebo alespoň spolupracující pravice.
Vrcholem činnosti MK v tomto funkčním období byla bezesporu účast na volební kampani před předčasnými parlamentními volbami v červnu 1998. MK se prezentovali vlastní
kampaní, jejímiž nositeli byly tři vzory plakátů a několik druhů samolepek. Kampani MK
dominovala hesla: „Děkujeme Vám, že stojíte vpravo!“ a „Nebudeme-li pilně studovati, budou
z nás sociální demokrati“.
Členové MK se také zapojili do kampaně ODS, kde mimo jiné v tričkách s heslem o nutnosti studia doprovázeli na mítincích jejího předsedu V. Klause. Daleko menší zájem o pomoc MK v kampani byl na straně nově vzniklé Unie svobody, která členy sdružení využívala
jen k rozdávání volebních materiálů. Mladí konzervativci se však během tohoto roku rozvíjeli i organizačně. Nové vedení zdědilo jen jeden funkční regionální klub, a to ostravský.
Již 11. ledna byl založen či spíše znovuzaložen regionální klub MK v Brně. Tím se MK
aktivně vrátili do místa svého zrodu. Předsedou nového klubu byl na ustavujícím sněmu
v prostorách radnice městské části Brno-Bohunice zvolen student právnické fakulty Petr
Schopf. Dalšími členy výboru klubu se stali studenti téže fakulty Ondřej Plšek a Pavel Nádeníček. Ještě v témže roce klub zažil i druhou vlnu rozvoje a zvolil si i nové vedení v čele
s Ondřejem Valníčkem a toho v roce 2000 nahradil Milan Hamerský.
Jako druhý nově vznikl klub MK v Plzni. Tam se k jeho založení spojily dvě skupiny
členů MK: jedna více orientovaná na ODS a druhá svázaná s chřadnoucí ODA. Prvním
předsedou plzeňských Mladých konzervativců se stal tehdy ještě student tamní právnické
fakulty a dnes ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Později ho ve funkci šéfa plzeňských MK
následovali Michal Šašek, Michal Steininger a Jiří Fremr.
Rovněž založení klubu v Praze bylo stejně jako u obou předcházejících případů pouze obnovením místní struktury, která v MK již v minulosti existovala. Prvním předsedou
pražského regionálního klubu byl zvolen tehdejší člen celostátního vedení Antonín Kazda.
Toho později nahradila studentka FF a FSV UK Jana Malíková. Od září 1999 byl předsedou
regionálního klubu v hlavním městě politolog z FSV UK Michal Kubát.
Novou formu získal také časopis Pravý úhel, který byl do té doby šířen pouze v kopírované podobě. Od dubna 1998 byl časopis již tištěn a postupně vznikla celá řada pravidelných rubrik. Ještě v „kopírované“ době vedl přípravu Pravého úhlu Jan Holický, kterého se
změnou podoby časopisu nahradila jako šéfredaktorka Kateřina Šafaříková. Tu později
vystřídala Jana Malíková.
Na mezinárodní scéně se zástupce MK po roce vrátil do vedení Evropských mladých
konzervativců (EYC). Místopředsedou byl na jejich výroční schůzi v prosinci 1997 v Praze
zvolen Antonín Kazda.
Úspěchem pro MK skončila i Letní univerzita Evropských demokratických studentů
(EDS), na níž byl v rakouském Bad Ischlu místopředsedou zvolen ostřílený zástupce MK
v mezinárodních organizacích Antonín Kazda. Ten se do této funkce vrátil po roční pauze.
Celkový nárůst činnosti MK v tomto roce lze dokumentovat i tím, že MK a regionální
kluby během roku uspořádali 40 samostatných akcí, seminářů a konferencí. Ve své činnosti pokračoval nejsilnější odborný klub MK – ekonomický – a byla obnovena činnost
14

Historie Mladých konzervativců

zahraničního klubu, založeného již v roce 1997. Novinku v činnosti MK představovalo
i zahájení tradice Letních kempů MK, kterou založil předseda MK David Rýc. První z nich
se uskutečnil 25. až 30. srpna v Poděbradech a mezi hosty nechyběl ani tehdejší předseda
ODS Václav Klaus.

IX. kongres – prosinec 1998, Brno
Devátý kongres Mladých konzervativců byl uspořádán jako dvoudenní a po dlouhé době
také mimo Prahu. Jeho konání v konferenčních prostorách brněnského hotelu Slovan bylo
svázáno s konáním jedné z částí velkého cyklu konferencí „Evropa pro naši generaci II“.
Odrazem stoupající důležitosti MK se ukázala i přítomnost místopředsedy ODS a PS
PČR Ivana Langera na slavnostním zahájení kongresu. Na kongresu nechyběl ani zástupce
Unie svobody – poslanec Pavel Svoboda.
Účastníci kongresu ve funkci potvrdili předsedu Davida Rýce, který neměl při volbě
protikandidáta a získal 62 ze 75 hlasů. Více kandidátů se již ucházelo o funkci prvního
místopředsedy, která byla poprvé vzhledem ke změně stanov obsazována přímou volbou na kongresu. Zvolen byl Petr Sokol (47 hlasů z 69), neuspěl naopak Petr Kolman (11)
a Marian Kechlibar (8).
Do zmenšené, čtyřčlenné rady byli znovuzvoleni David Částek, Michal Špaňár a Zdeněk
Žák. Poprvé se členem tohoto orgánu stal Jakub Lichnovský.
Kongres také upravil stanovy a přijal nové programové prohlášení. Změna stanov se
vedle již zmíněné přímé volby prvního místopředsedy týkala také reformy rady MK. Ta se
měla napříště skládat z předsedy MK, prvního místopředsedy MK, čtyř členů volených
kongresem a dále všech předsedů regionálních a odborných klubů. Volení členové rady
i nadále potvrzovali rozhodnutí předsedy o jmenování a odvolání členů výkonného výboru.
Obsazení vedení MK bylo dokončeno, když po kongresu předseda MK David Rýc jmenoval členy výkonného výboru MK: Antonína Kazdu, Jaromíra Levíčka, Ladislava Mrklase,
Vladislava Jetenského a Mariana Niče. Členem VV MK byl vedle předsedy a jmenovaných
členů také první místopředseda Petr Sokol.
Během tohoto roku zanikl regionální klub v Ostravě, když jeho členové sami požádali
výkonný výbor o jeho rozpuštění. Ztrátu částečně zacelilo zformování regionálního klubu
v Moravské Třebové, kde se vůdčí osobností stal Zdeněk Havelka. Klub existující v nejmenším městě, kde kdy klub MK fungoval, přežil déle než rok a posléze zanikl, když počet jeho
členů klesl pod předepsanou hranici.
Nejvýraznější událostí roku se bezesporu stalo otevření nového sídla organizace ve
Zborovské ulici na pražském Smíchově, kam se MK přestěhovali z kanceláře na Janáčkově
nábřeží v klubu Modrý pták, kde sídlili od léta 1998. Dovršení projektu připraveného Davidem Rýcem znamenalo, že MK poprvé v historii získali dostatečné administrativní zázemí
s vlastním přednáškovým sálem, knihovnou, barem a celou řadou kanceláří. Slavnostně
bylo sídlo MK ve Zborovské otevřeno 28. října 1999 za účasti předsedy ODS Václava Klause.
Historie Mladých konzervativců
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Nelze opomenout, že v listopadu 1998 byl Antonín Kazda zvolen jako vůbec první Východoevropan do čela evropské mládežnické politické organizace, když se stal na výročním zasedání v Praze předsedou Evropských mladých konzervativců (EYC).

X. kongres – prosinec 1999, Praha
Rovněž desátý kongres Mladých konzervativců, uspořádaný v zasedací místnosti radnice
městské části Praha 5 na Štefánikově třídě, potvrdil v čele organizace Davida Rýce. Jediný
kandidát na předsednickou funkci obdržel v tajné volbě 43 hlasů z 68. Znovuzvolen byl
i první místopředseda Petr Sokol, pro kterého se vyslovilo 60 z 64 hlasujících. Díky zde
provedené změně stanov byli kongresem přímo voleni také dva další místopředsedové
MK. Ve volbě uspěl předseda plzeňského klubu Jiří Pospíšil a dosavadní člen výkonného
výboru Ladislav Mrklas, kteří porazili tajemníka MK Víta Šoupala. Jako volené členy rady
kongres vybral Janu Malíkovou, Jana Ryjáčka, Davida Částka a Michala Špaňára.
Výraznou změnu stanov znamenalo schválení článku o programové konferenci MK,
která se měla stát jakýmsi „malým kongresem“ zaměřeným pouze na přijímání programových dokumentů MK. První programová konference se uskutečnila během Letního
kempu v červenci 2000 v Hluboké nad Vltavou a připravila nové programové prohlášení.
To bylo v definitivním znění schváleno na kongresu v prosinci 2000. Během ledna 2000
znovuzvolený předseda D. Rýc jmenoval nevolené členy výkonného výboru. Těmi se stali
Linda Bartoníčková, Filip Gaspar, Vladislav Jetenský, Jaromír Levíček, Marta Nachtmannová, Gustav Šimáček a Vít Šoupal.
V roce 2000 přibyly další tři regionální kluby. MK se po ustavujícím sněmu v červenci
vrátili do Olomouce. Předsedou nového klubu byl zvolen dnešní primátor města a tehdejší asistent poslance Ivana Langera Martin Novotný. Na sklonku roku pak ještě licenci
získaly kluby v Hradci Králové (předseda Zdeněk Cvejn) a v Chomutově (předseda Michal
Šabatka).
V průběhu roku obě komory Parlamentu schválily zákon, jenž zavedl 17. listopad jako
státní svátek ČR. S touto iniciativu přišli 17. října 1999 právě Mladí konzervativci, kteří
tehdy k přijetí tohoto návrhu vyzvali nesocialistické zákonodárce. Zasloužili se tím o uzákonění nového státního svátku.
MK dosáhli v tomto roce i úspěchů na mezinárodním poli, když byl Petr Sokol zvolen
místopředsedou dvou mezinárodních organizací (EDS i EYC).

XI. kongres – prosinec 2000, Praha
Jedenáctý kongres MK se uskutečnil v zasedací síni radnice v Praze 5. Poněkolikáté neměl úřadující předseda David Rýc protikandidáta a byl hladce ve funkci potvrzen. Novým
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prvním místopředsedou byl rovněž bez protikandidáta zvolen Vít Šoupal (v září 2001 rezignoval), novými místopředsedy pak Jan Ryjáček z Plzně a Martin Novotný z Olomouce.
Do výkonného výboru byli předsedou jmenováni Daniel Kotula, Jan Holpuch, Michal
Kubát, Linda Bartoníčková (nahrazena v červnu 2000 Adélou Kadlecovou), Zuzana Králová (odvolána v listopadu 2001), Michaela Trávníčková, Lukáš Kalenský a později ještě
Tomáš Jirsa (v listopadu 2001).
Poprvé v historii se v roce 2001 podařilo dosáhnout, že MK měli svého zástupce ve vedení všech tří evropských organizací, jejichž byli členy. Vedle znovuzvolení P. Sokola v EDS
byl totiž místopředsedou DEMYC zvolen na říjnovém kongresu v Praze David Rýc. Letní
kemp MK byl tentokrát uspořádán ve východočeské Litomyšli a účastnilo se ho i několik
desítek mladých konzervativců ze Spojených států.

XII. kongres – prosinec 2001, Praha
Rok 2001 byl ve znamení dvou významných událostí: MK oslavili desetiletí existence
a s funkcí předsedy se dobrovolně rozloučil David Rýc.
K desetiletému výročí vydalo sdružení publikaci „10 let Mladých konzervativců“, jejímiž
editory byli politolog Michal Kubát a novinář Bohumil Pečinka. Součástí oslav se stalo
také společenské setkání v pražském Obecním domě pod názvem „Setkání všech generací
Mladých konzervativců aneb VEČER V KRAVATÁCH“, kde 14. prosince 2001 mimo jiné
vystoupila kapela dnešního tajemníka prezidenta republiky Ladislava Jakla Folimanka
Blues.
O den později se opět v zasedací místnosti městské části Praha 5 konal XII. kongres MK,
kde se předseda organizace David Rýc rozhodl po pěti letech v čele MK již funkci neobhajovat. Jediným kandidátem na předsedu byl původně tehdejší šéf olomouckého klubu
a asistent poslance Ivana Langera Martin Novotný. Kongres se nesl ve znamení dlouhých
debat, jak by měli MK vypadat dále. Martin Novotný během debaty svou předem ohlášenou kandidaturu stáhl. Do hry o předsednický post se díky tomu dostal místopředseda
MK z Plzně Jan Ryjáček, který ale svou kandidaturu podmínil tím, že musí být jediným
kandidátem na předsedu. V té chvíli byl ovšem z pléna navržen bývalý první místopředseda MK a v tomto okamžiku řadový člen organizace Petr Sokol, který sice během debaty
první návrh na svou kandidaturu odmítl, ale napodruhé již výzvu několika členů, včetně
prvního předsedy MK D. Částka, přijal. Ještě před volbou ale vyzval Martina Novotného
ke kandidatuře na předsedu, aby členové MK měli ve volbě výběr a mohli rozhodnout,
jak mají MK další rok fungovat. Martin Novotný skutečně do volby po této výzvě vstoupil.
Předsedou organizace byl následně v tajné volbě zvolen Petr Sokol. Na základě doporučení
nového předsedy byl do funkce prvního místopředsedy téměř jednohlasně zvolen Martin
Novotný (po několika týdnech ale na funkci rezignoval). Řadovými místopředsedy byli
zvoleni Lukáš Paleček (RK MK Plzeň) a Jan Ryjáček z téhož klubu. Kongres ukončily dlouhé
ovace pro odcházejícího předsedu Davida Rýce.
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Ve výkonném výboru po kongresu zasedli například Marek Nemeth, Jan Kubizňák
a Michal Šabatka. Pokladnicí MK se stala Marie Kolovratová, kterou po několika letech
nahradila Petra Viktorová.
Rok 2002 znamenal další rozvoj MK i přiblížení organizace směrem k ODS. Vrcholem
celého roku samozřejmě byla účast členů MK na předvolební kampani jak pro volby do
Poslanecké sněmovny PČR, tak i do Senátu a zastupitelstev obcí. Velkým úspěchem se pro
MK stalo zvolení dvou členů do Poslanecké sněmovny – Jiřího Pospíšila a Davida Šeicha.
Rozvoj zaznamenalo i regionální působení MK, jelikož byly postupně (znovu)založeny
kluby v Ostravě (v čele s Janem Dohnalem), Středních Čechách (v čele s Markem Nemethem), Ústí nad Labem a na Vysočině. Vedle regionálních klubů vznikl i nový odborný
klub – politologický.

XIII. kongres – prosinec 2002, Praha-Smíchov
Dvoudenní XIII. kongres MK se uskutečnil již tradičně v Praze na konci roku 2002. Neobvykle se každý z jednacích dnů konal na jiném místě: páteční prolog v jednacím sále
městské části Praha 5 na Štefánikově třídě a sobotní hlavní jednání premiérově v sále
Národního domu na Smíchově.
Jednání kongresu přineslo změnu ve stanovách rozšířením počtu volených místopředsedů na čtyři, což bylo zdůvodněno především výrazným nárůstem členské základny a počtu regionálních klubů, a současně byl navýšen počet volených členů rady MK
na šest.
Předsedou MK byl výraznou většinou zvolen dosavadní držitel této funkce Petr Sokol,
když ve volbě získal téměř 80 % hlasů. Jeho protikandidát Daniel Kotula z pražských MK
si na své konto připsal přibližně 20 % hlasů pocházejících zejména z klubů v Praze, Brně
a Hradci Králové. Naopak znovuzvoleného předsedu ve volbě podpořili zejména členové
ze Středních Čech, Plzně, Chomutova a neformálního uskupení „Chaloupka“, kam patřili
zejména nezařazení členové z Prahy.
Na funkci I. místopředsedy kandidoval Michal Šabatka (RK MK Chomutov), který ve
volbě uspěl. Řadovými místopředsedy se stali Marek Nemeth (RK MK Střední Čechy), Vladimír Hirt (RK MK Plzeň), Zdeněk Mokrý (RK MK Brno) a Lukáš Paleček (RK MK Plzeň).
Kongres přinesl také výrazný posun v politické orientaci MK, když bylo přijato usnesení,
které „zavázalo vedení MK k dalšímu jednání o prohloubení a případném smluvním zajištění
vztahů s pravicovými stranami, zejména ODS“. Již od XII. kongresu znatelný příklon MK
směrem k ODS tak dosáhl svého vyjádření ve snaze o vzájemné smluvní uznání MK a ODS.
Na mezinárodním poli znamenalo pro MK úspěch znovuzvolení Petra Sokola za místopředsedu EDS.
V souladu s dalším usnesením kongresu, které zavazovalo vedení MK svolat programovou konferenci zaměřenou na postoje MK k pokračující evropské integraci a členství
ČR v EU, se tato uskutečnila v únoru 2003 v Plzni. Více než šedesát účastníků diskutovalo
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v jednotlivých sekcích o různých aspektech evropské integrace. Na závěr programové konference byly přijaty programové dokumenty, ve kterých se MK jasně přihlásili k podpoře
evropské integrace, ovšem s odmítnutím federalistických tendencí.
Již zmíněná část usnesení XIII. kongresu vyzývající k prohloubení vztahu k ODS byla
naplněna v prvé řadě společným prohlášením předsedy ODS Mirka Topolánka a předsedy
MK Petra Sokola, ve kterém oba představitelé za své organizace vyjádřili otevřenou ochotu vzájemně spolupracovat a všemožně se podporovat. Vyvrcholením snah vedení MK
se v tomto ohledu stalo usnesení XIV. kongresu ODS, ve kterém byla Výkonná rada ODS
zavázána k prohloubení spolupráce s Mladými konzervativci.
Ani v celoevropském měřítku nezůstali MK pozadu, jelikož v březnu 2003 byla v Praze
uspořádána Zimní univerzita EDS, která je druhou nejvýznamnější událostí EDS v roce
a poprvé se uskutečnila mimo Brusel nebo Štrasburk. V létě 2003, naopak na Letní univerzitě EDS, byl Petr Sokol zvolen čestným předsedou EDS. Na podzim pak nahradil Davida
Rýce ve funkci místopředsedy DEMYC Tomáš Jirsa. MK tak opět získali zastoupení ve
všech významných evropských mládežnických organizacích. Posledním výrazným posunem v rozvoji MK byl opět velký nárůst počtu jak regionálních, tak i odborných klubů,
které byly nově ustaveny v Chebu (v čele s dnešním místostarostou města Tomášem Lindou), Zlíně (v čele s Martinem Vackem), Praze 13, Praze 3, Prostějově (v čele s Františkem
Prášilem a dnešní radní města Miladou Sokolovou (tehdy Grézlovou) a Táboře. Novým
odborným klubem se stal právnický klub.

XIV. kongres – 2003, Praha-Smíchov
V pořadí čtrnáctý kongres MK se uskutečnil na konci listopadu 2003 v Praze v Národním
domě na Smíchově. Již před kongresem bylo zřejmé, že jeho průběh nebude jednoduchý
především díky předem předloženým návrhům na změnu stanov, zejména snahou o zavedení třístupňové struktury vertikálního členění MK. Po několikahodinové diskusi nakonec
nebyla nalezena vůle k zavedení třístupňové struktury a stejný osud potkal i návrh na
zavedení delegátského systému účasti na kongresu. Zásadnější změnou tak zůstalo pouze rozšíření počtu volených místopředsedů na pět. Předsedou a prvním místopředsedou
byli opět zvoleni Petr Sokol, respektive Michal Šabatka. Řadovými místopředsedy se stali
Marek Nemeth (RK MK Střední Čechy), Vladimír Hirt (RK MK Plzeň), Věra Novotná (RK
MK Olomouc), Robert Kotzian (RK MK Brno) a Tomáš Jirsa (RK MK Praha, navržen z pléna
Davidem Rýcem jako kandidát „klubu Zdravého rozumu“). Naopak neuspěli dva oficiální
kandidáti pražského klubu Daniel Kotula a Lukáš Kovanda a další z pléna navržený pražský kandidát Jan Kubizňák.
Po kongresu byli do Výkonného výboru MK jmenováni Michal Steininger (RK MK Plzeň), dnešní pražská zastupitelka Gabriela Kloudová (RK MK Praha 3), David Bracháček
(RK MK Cheb), Aleš Opatrný, Jiří Klindera (oba RK MK Střední Čechy) a Jan Kubizňák (RK
MK Praha).
Historie Mladých konzervativců

19

Dlouhodobé spory o fungování pražského klubu MK se vedení celostátní organizace po
řadě excesů ze strany vedení pražského klubu rozhodlo vyřešit odebráním jeho licence.
Část jeho bývalých členů následně založila občanské sdružení Mladá pravice.

XV. kongres – prosinec 2004, Praha-Smíchov
Kongres se uskutečnil 11. prosince 2004 v Národním domě na pražském Smíchově. Delegáti kongresu schválili převratnou změnu ve fungování celé organizace, protože byl pro
budoucnost zaveden delegátský systém platný pro složení kongresu MK. Na příště měl
být každý klub na kongresu zastoupen delegáty podle klíče, kdy na každých započatých
pět členů připadá jeden delegát. Dvě stovky delegátů tohoto kongresu navíc přijaly i horní
hranici počtu delegátů pro jeden klub (15 delegátů), ale menšina (zejména z řad středočeského MK), která s tím nesouhlasila, si pod pohrůžkou odchodu z jednání vyvzdorovala
revokaci a zrušení tohoto maxima. Nově byl do Stanov MK také včleněn institut krajských
rad, jejichž cílem byla koordinace aktivit MK v jednotlivých krajích.
V předsednické volbě neměl dosavadní předseda protikandidáta a byl zvolen 134
z 200 hlasů. Stejný scénář se opakoval i ve volbě prvního místopředsedy, kde podporu
získal Marek Nemeth (135 hlasů z 202).
Pokud se týká voleb místopředsedů, byli zvoleni Michal Šabatka (RK MK Chomutov), Michal Steininger (RK MK Plzeň), Tomáš Blumenstein (RK MK Prostějov), Jana
Kostuňová (RK MK Česká Lípa) a Martin Vacek (RK MK Zlín) jako řadoví místopředsedové. Poslední dva jmenovaní byli zvoleni až ve druhém kole, kde porazili kandidáta
brněnských MK Jiřího Němce (později známého pod jménem Jiří Dalimil Němec). Do
druhého kola volby postoupil také Tomáš Jirsa z RK MK Praha, ale ten svou kandidaturu
pro druhé kolo stáhl. Naopak již v prvním kole neuspěl předseda MK v Hradci Králové
Zdeněk Cvejn.
Jako jmenovaní členové se práce výkonného výboru po tomto kongresu účastnili také
Antonín Dejmek (RK MK Plzeň), Jan Šašek (RK MK Rokycany), Zdeněk Cvejn, Jiří Němec
(RK MK Brno), Gabriela Kloudová (RK MK Praha 3), Aleš Opatrný a Jiří Klindera (oba RK
MK Střední Čechy).
Letní kemp MK proběhl v létě 2005 na Máchově jezeře. Vrcholem aktivit MK v tomto
roce byl bezesporu koncert k výročí 17. listopadu, který tým MK pod vedením Michala
Steiningera uspořádal v centru Prahy.

XVI. kongres – prosinec 2005, Praha-Vinohrady
XVI. kongres Mladých konzervativců, který se konal 2. prosince 2005 v Národním domě na
Vinohradech v Praze, měl politologicky řečeno velmi „soutěživý“ průběh. Ve volbě se střetly
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dvě dle dosavadních funkcí nejtěžší možné váhy. Úřadujícímu předsedovi Petru Sokolovi
se postavil dosavadní I. místopředseda Marek Nemeth. MK před kongresem zažili horkou
volební kampaň, kdy jednotlivé kluby rozhodovaly o nominaci na nejvyšší funkci. Oba
kandidáti brázdili republikou a získávali podporu delegátů. Rozdíly mezi oběma kandidáty byly zjednodušeně řečeno zejména v pohledu na to, jak úzce mají MK spolupracovat
s ODS (P. Sokol byl zastánce většího propojení, M. Nemeth větší samostatnosti) a zda mají
MK být spíše studentskou (M. Nemeth) nebo více mládežnickou organizací, v níž pracují
i studenti (P. Sokol). Předvolební atmosféru také rozvířil spor o licenci klubu MK Praha 1,
kterou nakonec smírčí výbor uznal za neplatnou.
Neméně „žhavý“ byl průběh samotného kongresu, protože už projednávání zprávy předsedy zabralo několik hodin. Lakmusovým papírkem pro rozložení sil na kongresu se stalo
hlasování o přestávce na oběd, kdy se většina delegátů vyslovila pro volbu předsedy ještě
před obědovou přednáškou, což příznivci M. Nemetha odmítali.
V samotné volbě byl zvolen předsedou MK Petr Sokol, když ho podpořilo 57 % delegátů
oproti 43 % delegátů, kteří hlasovali pro Marka Nemetha. I. místopředsedou se nově stal
Michal Steininger (RK MK Plzeň). Posty místopředsedů obsadili David Červenka (RK MK
Praha 11), Martin Kašpar (RK MK Hradec Králové), Jiří Klindera (RK MK Střední Čechy,
ale kandidující bez oficiální podpory svého klubu), Jana Kostuňová (RK MK Česká Lípa)
a Michal Šabatka (RK MK Chomutov). Zvolen naopak nebyl oficiální kandidát RK MK
Střední Čechy Aleš Opatrný.

XVII. kongres – prosinec 2006, Praha-Vinohrady
XVII. kongres Mladých konzervativců se uskutečnil 16. prosince 2006 v Praze na Vinohradech v sále tamního Národního domu. Týden před kongresem oslavili v pražském Mánesu
Mladí konzervativci 15. výročí od svého založení. Slavnostního večera se zúčastnili například tehdejší premiér a předseda ODS Mirek Topolánek nebo dva členové tehdejší vlády
vzešlí z řad bývalých členů MK Ivan Langer a Jiří Pospíšil.
Na kongresu padly návrhy na čtyři kandidáty na předsednickou funkci, ale protože se Jiří
Klindera kandidatury vzdal, rozhodovalo se o předsedovi jen výběrem z trojice kandidátů.
Těmi byli dosavadní předseda Petr Sokol, Richard Duřpekt z Brna a úřadující místopředseda MK Michal Šabatka.
Přestože se o post předsedy ucházela trojice kandidátů, bylo rozhodnuto již v prvním
kole, protože dosavadní předseda Petr Sokol v něm získal podporu 114 delegátů a byl
potvrzen v čele sdružení. Richarda Duřpekta volilo 44 účastníků kongresu s hlasem rozhodujícím a Michala Šabatku 15 delegátů.
V souboji o funkci prvního místopředsedy neobhájil funkci Michal Steiniger (RK MK
Plzeň), který prohrál v poměru 65 ku 81 s Richardem Duřpektem (RK MK Brno). M. Steininger byl následně zvolen alespoň řadovým místopředsedou, stejně jako Zbyněk Klíč (RK
MK Prostějov), Jakub Vozdek (RK MK Střední Čechy), Michal Šabatka (RK MK Chomutov)
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a Tomáš Kroupa (RK MK Ostrava). Dostatečnou podporu nezískal Martin Vrátník z RK
MK Cheb.
Během roku 2006 vznikly regionální kluby v Jablonci nad Nisou, Praze 1 a Mariánských
Lázních, byly naopak zrušeny kluby v Sokolově a Praze 9.

XVIII. kongres – prosinec 2007, Praha-Dlabačov
V pořadí XVIII. kongres Mladých konzervativců se uskutečnil 10. listopadu 2007 v hotelu
Pyramida v Praze. Po šesti letech v čele MK se na tomto kongresu rozhodl skončit v pozici
předsedy Petr Sokol.
O pozici předsedy se na kongresu utkali dva kandidáti: dosavadní tajemník MK Jiří
Klindera a člen brněnské organizace Richard Duřpekt. Předsedou MK byl v tajném hlasování zvolen Jiří Klindera. Kongres dále zvolil I. místopředsedou Jiřího Fremra z RK MK
Plzeň a místopředsedy Zbyňka Klíče (RK MK Prostějov), Filipa Kloudu (RK MK Hradec
Králové), Tomáše Kroupu (RK MK Ostrava) a Jana Mlčocha (RK MK Praha 11). Kongres ve
svém usnesení poděkoval dlouholetému předsedovi Petru Sokolovi za jeho práci, kterou
pro MK během svého působení v organizaci vykonal.
Nově zvolený předseda jmenoval několik členů Výkonného výboru, ke kterým patřili
například Marek Hanč (RK MK Plzeň), Lucie Litomiská (RK MK Pelhřimov), Matěj Trávníček (RK MK Ostrava), Tomáš Kalivoda (RK MK Praha 3), Štěpán Filip, Michal Soukup,
Pavel Štrob (RK MK Praha 1) a Michaela Kuncová (RK MK Praha 7).
Po kongresu MK opustila skupina členů, kteří založili nové občanské sdružení s názvem
Mladá občanská platforma (MLOP).
Během roku 2007 byly založeny regionální kluby MK v Trutnově a Karviné, a naopak
zrušen byl klub na Praze 13. Vznikly také dva nové odborné kluby – medicínský a technický.

XIX. kongres – listopad 2008, Praha
XIX. kongres Mladých konzervativců se uskutečnil dne 8. listopadu 2008 v Top hotelu Praha. O funkci předsedy se na něm utkali 3 kandidáti – předseda MK Jiří Klindera (RK MK
Praha 1), I. místopředseda Jiří Fremr (RK MK Plzeň) a Josef Myslín (RK MK Ostrava, kandidující ale bez nominace vlastního klubu). Již několik měsíců před kongresem se v MK
rozhořel názorový střet mezi dosavadním předsedou MK a jeho prvním místopředsedou.
Novým předsedou MK delegáti na kongresu zvolili již v prvním kole dosavadního I. místopředsedu Jiřího Fremra.
Novým I. místopředsedou byl zvolen Jan Lupoměský a funkce řadových místopředsedů
získali Tomáš Kalivoda (RK MK Praha 3), Zbyněk Klíč (RK MK Prostějov), Tomáš Kroupa
(RK MK Ostrava), Lucie Litomiská (RK MK Pelhřimov) a Pavel Štrob (RK MK Praha 1).
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Podstatnou změnou Stanov MK bylo především prodloužení funkčního období všech
funkcionářů MK na dvě léta. Po tomto kongresu byla zahájena celá řada změn, mj. došlo
k rebrandingu, vytvoření nových internetových stránek, zakládání nových klubů apod.
Do Výkonného výboru nový předseda se souhlasem Rady jmenoval například Jakuba
Čermáka, Jaroslava Kepku (oba RK MK Plzeň), Jiřího Hrdinu a Matěje Trávníčka (RK MK
Ostrava).
V dubnu 2009 proběhla v Hradci Králové ideová konference, kdy zejména v souvislosti
se vznikem nových pravicových politických stran byla proklamována spolupráce s ODS
a snaha tuto spolupráci posílit, čemuž napovídaly i výstupy vytvořené jednotlivými pracovními skupinami.

XX. kongres – 2010, Praha - Nové Město
Kongres MK, který byl v pořadí již jubilejní XX., se uskutečnil v pražském hotelu Ambassador 27. března 2010. Předseda organizace Jiří Fremr funkci obhájil, aniž by se mu ve volbě
postavil protikandidát. Stejná situace se opakovala i při volbě jeho prvního zástupce, kterým delegáti zvolili Zbyňka Klíče z prostějovského regionálního klubu (z funkce odstoupil
na podzim 2011). V historii MK nevídanou jednotu organizace potvrdila i následující volba
místopředsedů, kde byli zvoleni všichni navržení kandidáti – Tomáš Kroupa (RK MK Ostrava), Filip Klouda (RK MK Hradec Králové), Martin Dytrych (RK MK Praha 10), Jiří Janků
(RK MK Pardubice) a Roman Štěpánek (RK MK Žďár nad Sázavou) – již v prvním kole.
Členy výkonného výboru byli později jmenováni Monika Holema (RK MK Praha 3), Jakub Čermák (RK MK Plzeň), Jan Pekař (RK MK Slezsko), Jan Tecl (RK MK Havlíčkův Brod),
Matěj Trávníček (RK MK Ostrava, později Karviná), Marcela Kropáčová (RK MK Přerov)
a Vladimír Maryška (RK MK Ostrava).
Ve vládě po sněmovních volbách v roce 2010 zasedli opět dva muži, kteří byli v minulosti členy MK – ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a ministr životního prostředí Pavel Drobil.
Na konci roku byli MK iniciátory vzniku nové evropské organizace – Mladí konzervativci Evropské unie (YCEU) a prozatímním předsedou této organizace byl zvolen Petr Sokol.
Zároveň se MK aktivně účastnili obnovení činnosti Evropských mladých konzervativců
(EYC), jejichž místopředsedou byl zvolen Jan Pekař.
V létě 2011 byl místopředsedou Evropských demokratických studentů (EDS) zvolen
člen MK Martin Halada. Zároveň v na začátku září tohoto roku zorganizovali Mladí konzervativci setkání této organizace v Praze. Koncem roku 2011 byl Mladými konzervativci
v Praze uspořádán první ustavující kongres pro znovuobnovenou mezinárodní organizaci
Mladých evropských konzervativců, kde byl bývalý předseda Mladých konzervativců, Petr
Sokol zvolen předsedou této organizace.
Rok 2011 byl pro MK zejména ve znamení smlouvy s ODS, která má za cíl potvrdit postavení MK jako jediné oficiální mládežnické organizace ODS. K uzavření smlouvy občanské
demokraty zavázalo usnesení jejich kongresu v červnu 2010. Usnesení se podařilo naplnit
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v říjnu 2011, kdy text smlouvy schválilo nejprve Grémium ODS a následně i Výkonná rada.
Vznik smlouvy se odrazil i v usnesení letošního 22. kongresu ODS, které uzavření smlouvy
mezi MK a ODS uvítalo.
Pod záštitou primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody proběhlo 30. listopadu slavnostní setkání u příležitosti založení Mladých konzervativců. Setkání se uskutečnilo
v rezidenci primátora a vedle bývalých předsedů MK vystoupili se slavnostními zdravicemi
i přední představitelé ODS a zástupci partnerských organizací.

XXI. kongres – 2012, Praha - Nové Město
Patrně nejklidnější kongres v historii se uskutečnil 3. března 2012 v prostorách hotelu Ambassador na pražském Václavském náměstí. Vnitřní konsolidovanost organizace
se projevila skutečností, že o žádnou z kongresem volených funkcí se neucházelo více
kandidátů, než bylo potřeba zvolit. Předsedou se tak již potřetí stal Jiří Fremr (RK MK
Plzeň). Do funkce 1. místopředsedy, která byla před kongresem po rezignaci Zbyňka Klíče
neobsazená, byl zvolen Matěj Trávníček (RK MK Karviná). Řadovými místopředsedy byli
zvoleni Roman Štěpánek (RK MK Žďár nad Sázavou), Tomáš Kroupa (RK MK Ostrava),
Martin Dytrych (RK MK Praha), Filip Klouda (RK MK Hradec Králové) a Ondřej Pavelek
(RK MK Brno).
Kongres rovněž přijal na návrh pražských mladých konzervativců úpravu Stanov, kterou
bylo nově umožněno zavádět vnitřní členění regionálních klubů. Tato novinka však nebyla
v praxi nikdy realizována.
Do Výkonného výboru byli předsedou po kongresu jmenováni mezi jinými Josef Kaštil
(RK MK Olomouc), Petr Tomášek (RK MK Pardubice), Vladimír Maryška (RK MK Ostrava),
Jakub Čermák (RK MK Plzeň), Štěpán Křeček (RK MK Liberec).
Při pořádání letních kempů došlo v tomto období k návratu k principu rotace pořadatelství mezi kluby z Čech na straně jedné a kluby z Moravy a Slezska na straně druhé. V roce
2012 se tak letní kemp konal v Brně a v roce následujícím v Havlíčkově Brodě.
Mladí konzervativci rovněž pokračovali ve svém aktivním zapojení do volebních kampaní, ve kterých podporovali Občanskou demokratickou stranu a její kandidáty. V roce
2013 se tak poslancem stal někdejší primátor Olomouce a bývalý místopředseda MK Martin Novotný.
Vznik Nového Občanského zákoníku vyvolal nutnost úpravy Stanov MK. Mladí konzervativci na rozdíl od jiných spolků a mládežnických organizací tuto změnu nepodcenili a úpravě nejen Stanov, ale i svých vnitřních předpisů se obsáhle věnovali. Rovněž
se v tomto období zaměřili na rozpracování svého programu pro oblast školství. Tyto
snahy vyvrcholily na programové konferenci 21. dubna 2013 v Plzni, kde Mladí konzervativci schválili dokument: Reforma vysokého školství z pohledu Mladých konzervativců
a návrh komplexní změny Stanov MK. Na základě doporučení programové konference
pak i na svém společném zasedání schválili členové Výkonného výboru a volení členové
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Republikové rady novou podobu vnitřních předpisů MK, které byly výrazně zjednodušeny
a ve dvou případech i bez náhrady zrušeny.
Rok 2012 byl z pohledu zahraničních aktivit Mladých konzervativců spíše konzervativní,
tedy na základě společných dohod Mladí konzervativci opět uspořádali kongres Mladých
evropských konzervativců (EYC), kde byl Matěj Trávníček (RK MK Karviná) zvolen statutárním místopředsedou. V červnu roku 2013 uspořádali Mladí konzervativci setkání
pro partnerskou organizaci Společenství mladých demokratů Evropy (DEMYC) a na letní
univerzitě Evropských demokratických studentů (EDS) byl Vít Voseček (RK MK Hradec
Králové) zvolen místopředsedou organizace.

XXII. kongres – 2014, Praha - Nové Město
Komplexní úprava Stanov byla projednána a přijata na XXII. kongresu MK, který se sešel
1. března 2014 na Václavském náměstí v hotelu Ambassador. Nejvýraznější netechnickou
změnou bylo znovuustavení Malé rady, jakožto orgánu sdružujícího volené členy Republikové rady, a zavedení volby předsedy Republikové rady Kongresem MK.
Na kongresu vystoupil osobně předseda ODS Petr Fiala i 1. místopředseda ODS Jan
Zahradil, kteří nabídli Mladým konzervativců, aby nominovali dva své zástupce na kandidátní listinu ODS pro volby do Evropského parlamentu. Kandidáty navrženými MK se
později stali Marcela Kropáčová (RK MK Přerov) a Lukáš Vítek (RK MK Praha).
Předsedou MK byl opět bez protikandidátů zvolen Jiří Fremr (RK MK Plzeň). Stejně tak
bez protikandidáta byl 1. místopředsedou zvolen Lukáš Vítek (RK MK Praha), přičemž
jeho předchůdce Matěje Trávníčka (RK MK Karviná) kongres zvolil předsedou Republikové
rady. O pět pozic řadových místopředsedů se na kongresu utkalo celkem osm kandidátů.
Zvoleni byli: Milan Vyskočil (RK MK Plzeň), Petr Tomášek (RK MK Pardubice), Josef Kaštil
(RK MK Olomouc), Tamara Korešová (RK MK Brno) a Roman Štěpánek (RK MK Žďár nad
Sázavou). Nezvoleni naopak byli Ondřej Jerman (RK MK Liberec), Vladimír Maryška (RK
MK Ostrava) a Vít Voseček (RK MK Hradec Králové). Vít Voseček a Ondřej Jerman se však
následně stali členy výkonného výboru, kam předseda se souhlasem Malé rady rovněž
jmenoval Jitku Bučkovou (RK MK Šumperk), Kateřinu Šustkovou (RK MK Praha), Jakuba
Čermáka (RK MK Plzeň) a další.
Následující rok se v Kutné Hoře se ve dnech 31. října a 1. listopadu konala programová
konference, která projednala změnu Programového prohlášení Mladých konzervativců
a přijala manifest Priority pro budoucnost mladých, který definoval střednědobé politické cíle Mladých konzervativců. Konference se rovněž zabývala návrhy na úpravu Stanov,
přičemž drtivá většina delegátů odmítla návrh na snížení počtu místopředsedů MK.
V tomto volebním období došlo k obnovení praxe zasedání Republikových rad mimo
Prahu. Mladí konzervativci se tak sešli v Brně, Benešově a Prostějově a v rámci konání
letních kempů i v Těrlicku a na Hluboké nad Vltavou, kam z hostů dorazil i předseda ODS
Petr Fiala. Po dlouhé době v tomto období rovněž Malá rada volila náhradu za funkcionáře
Historie Mladých konzervativců
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voleného kongresem. Stalo se to na jejím zasedání 26. září v Prostějově, kde zvolila členem
Smírčí komise Zdeňka Černohouse. Ten nastoupil na místo uvolněné Ondřejem Pavelkou,
který se stal justičním čekatelem a nepovažoval za vhodné nadále působit v politických
funkcích.
V roce 2015 pak Mladí konzervativci spustili projekt „Budoucnost české pravice“, jehož cílem bylo vytvořit platformu pro mezistranický dialog mezi ODS, TOP 09 a Stranou
svobodných občanů. Diskuse vyjevila mnoho styčných ploch mezi zmíněnými stranami,
ale zejména i principiálně odlišné postoje v mnoha oblastech. V rámci těchto diskusí pořádaných Mladými konzervativci vystoupili například Petr Fiala, Karel Schwarzenberg,
Petr Mach, Jan Skopeček a Miroslav Kalousek. Dále pak po více než ročním vyjednávání
s Mladými sociálními demokraty, Mladými křesťanskými demokraty, Mladými lidovci,
Mladými zelenými a TOP týmem založili, na ustavující schůzi ve Státních aktech v Poslanecké sněmovně, platformu pro spolupráci těchto organizací, Asociaci mládežnických
politických organizací.
Na poli zahraničních aktivit došlo obzvláště v roce 2015 k výrazným změnám. Ale
nejdříve v roce 2014, na kongresu Evropských mladých konzervativců (EYC) v tureckém
Istanbulu, byl Matěj Trávníček (RK MK Karviná) zvolen Generálním tajemníkem a Lukáš
Vítek (RK MK Praha) byl jmenován do funkce Mezinárodního zmocněnce této organizace
pro vztahy s Evropskými demokratickými studenty (EDS) a Evropským fórem mládeže
(EYF).
V roce 2015 se Mladí konzervativci rozhodli změnit svůj status z plnohodnotného člena
na člena přidruženého v mezinárodní organizaci Evropských demokratických studentů,
studentské organizace Evropské lidové strany. Na konci téhož roku ještě Mladí konzervativci uspořádali kongres své partnerské mezinárodní organizace Evropských mladých
konzervativců (EYC), kde byl Jakub Sivák (RK MK Plzeň, později RK MK Praha) zvolen
místopředsedou.

XXIII. kongres – 2016, Praha - Nové Město
V pořadí již XXIII. kongres Mladých konzervativců se sešel 27. února 2016 v důvěrně známých prostorách pražského hotelu Ambassador. Předsedou byl zvolen Jiří Fremr, který
je od svého zvolení v roce 2014 nejdéle sloužícím předsedou MK. 1. místopředsedou byl
zvolen Milan Vyskočil (RK MK Plzeň), řadovými místopředsedy pak Martin Černý (RK MK
Praha), Josef Kaštil (RK MK Olomouc), Jan Pánik (RK MK Karviná), Petr Tomášek (RK MK
Pardubice) a David Vančík (RK MK Olomouc). Dalším uchazečem o funkci místopředsedy
MK byl Jan Tichý (RK MK Pardubice), který však nebyl zvolen.
Ve funkci předsedy Republikové rady byl kongresem potvrzen Matěj Trávníček (RK MK
Karviná), členy Malé rady pak zvoleni Václav Malý (RK MK Slezsko), Libor Marčan (RK
MK Prostějov), Lucie Pichlerová (RK MK Střední Čechy), David Skála (RK MK Pardubice),
Lukáš Slavík (RK MK Praha) a Daniel Šlajs (RK MK Plzeň).
26
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Kongres rovněž přijal drobnou novelu Stanov MK. Její nejdůležitější částí bylo poskytnutí možnosti sněmům regionálních klubů určovat pořadí jimi volených místopředsedů
regionálních klubů. V neposlední řadě kongres rovněž schválil nové Programové prohlášení MK připravené na programové konferenci v Kutné Hoře.
Zajímavostí je, že Malá rada schválila jmenování pouze čtyř z šesti předsedou navržených členů výkonného výboru. Ve vedení Mladých konzervativců tak zasedli Eva Heczková
(RK MK Slezsko), David Vaculík (RK MK Střední Čechy), Lukáš Vítek (RK MK Praha) a Jakub Čermák (RK MK Plzeň). Členy výkonného výboru se tak nestali Petr Adamec (RK MK
Hodonín) a Karel Pučelík (RK MK Klatovy).
Letní kemp se v roce 2016 uskutečnil v Olomouci. Mladí konzervativci se i v tomto roce
zapojili do volebních kampaní ODS. Krajskými zastupiteli z řad Mladých konzervativců
se ve volbách tohoto roku stali například Kristýna Švarcová v Jihomoravském kraji nebo
Josef A. Matera v kraji Moravskoslezském.
V roce 2016 byla Lucie Pichlerová (RK MK Střední Čechy) jmenována předsedkyní výboru pro politiku Společenství mladých demokratů Evropy (DEMYC) a místopředsedkyní
mezinárodní organizace Mezinárodní unie mladých demokratů (IYDU).
Na společenském setkání 1. prosince 2016 pak Mladí konzervativci oslavili společně
s bývalými členy a se zástupci partnerských organizací výročí 25 let od svého založení.
Petr Sokol, Matěj Trávníček a Lukáš Vítek
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Programové prohlášení
Mladých konzervativců
Motto:
Společnost je vskutku kontraktem…
Je partnerstvím ve veškerém bádání,
partnerstvím ve veškerém umění,
partnerstvím v každé ctnosti i v každé dokonalosti…
stává se partnerstvím nejen mezi živými,
ale mezi živými, mrtvými i dosud nenarozenými.
— Edmund Burke, Úvahy o revoluci ve Francii (1790)

Kdo jsme
Mladí konzervativci jsou zapsaným spolkem mladých lidí ve věku 15 až 35 let. Naším cílem
je prosazovat konzervativní a liberální hodnoty. Chceme formovat a sdružovat schopné,
aktivní a sebevědomé mladé lidi, kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, za svou
rodinu, obec i stát.
Pracujeme na sobě. Přemýšlíme a diskutujeme, jak zlepšit situaci v naší zemi i ve světě.
Spojuje nás to, co nás baví. Vedle vzdělávacích akcí se proto zaměřujeme i na teambuildingy a akce, které rozvíjejí naše schopnosti. Navštěvujeme historické, kulturní, ale i technické
památky. Vyrážíme do přírody. Poznáváme, jak fungují továrny i menší průmyslové závody.
Pořádáme sportovní turnaje. Zkrátka aktivně trávíme volný čas.
Jsme totiž spolkem mladých lidí se vším, co k tomu patří.

Ideové zakotvení politického programu MK
MK se hlásí ke čtyřem základním pilířům euroatlantické duchovní a filosofické tradice:
antické filosofii, římskému právnímu učení, křesťansko-židovské tradici a klasickému evropskému liberalismu. Hodnoty, které vycházejí z těchto zdrojů, pro nás představují fundament, který stojí za to chránit a zároveň znovu promýšlet. Konzervatismus a liberalismus
jsou legitimními dědici euroatlantické duchovní tradice. Skutečnost, že konzervatismus
často klade důraz na odlišné hodnoty než liberalismus, je těžko vyvratitelná. Jsme však
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přesvědčeni, že mezi oběma názory, které v čisté podobě reprezentují dva póly euroatlantické duchovní tradice, existuje řada sdílených hodnot.
Svobodu chápeme jako základní hodnotu, která musí být vždy spojena s řádem a odpovědností, bez nichž by přerostla v nepřijatelnou anarchii a stala by se sama sobě největším nebezpečím. Skutečnou svobodu a její důslednou ochranu mohou zaručit pouze
legitimně a evolučně vzniklé instituce, především právní stát. Základem právního státu
je úcta všech občanů k zákonu. Jsme přesvědčeni, že pouze společnost, ve které jednotliví
občané dodržují zákony, může vytvářet takové veřejné instituce, které se budou principy
právního státu řídit. Nedodržení zákonů musí mít za následek adekvátní trest. Budeme
se proto snažit napomáhat vytváření jasných podmínek pro uplatňování vynutitelnosti
práva. Máme za to, že rovnost je možná pouze v případě rovnosti před zákonem, kterou
by stát jako jedinou měl vynucovat. Při vědomí rozdílů v nadání, temperamentu a schopnostech lidí by vynucování jakékoli jiné rovnosti bylo hrozbou pro svobodu. Národ, nikoli
v etnickém, ale v důsledně politickém chápání a spolu s ním český stát považujeme za
přirozený prostor k životu, který nesmí být ohrožován kolektivistickými a socializujícími
experimenty, které přicházejí zevnitř i zvenčí.
Jako konzervativně založení lidé nacházíme nekonečnou inspiraci, poučení i varování v našich národních dějinách. Jsme si vědomi hlubokého zakořenění českého národa
v euroatlantické civilizaci a více než tisícileté historie české státnosti, která je spojena
s příchodem křesťanství na naše území. I proto se stalo mravní dědictví křesťanských
ideálů nedílnou součástí soustavy hodnot, která je v naší zemi všeobecně přijímána.
Do našich dějin patří tradice českých knížat a králů, tradice mezinárodně oceňovaných
světců, tradice vzdělanosti reprezentovaná jednou z prvních evropských univerzit, dlouhá
období národní a náboženské tolerance nebo politický, hospodářský a kulturní vzestup
českého národa v 19. století. Patří sem i boj za samostatný československý stát a jeho
rozkvět v meziválečném období. Důstojnou kapitolou naší historie je pak i odboj proti
nacistickému a komunistickému totalitnímu režimu. To vše jsou události a jevy, ke kterým
se MK hrdě hlásí. Do české historie však patří také stinné stránky: náboženské a národnostní třenice, netolerance, mezilidská nevraživost, provincialismus a pasivita. Vynechat
nelze ani dlouhou tradici levicového myšlení a politiky, včetně politiky komunistické. To
nepochybně nejsou stránky, ke kterým bychom se měli hlásit, nicméně platí, že bychom
je měli reflektovat.

Společenské uspořádání a role práva
Společnost a její uspořádání
Za základní stavební jednotku společnosti považujeme jednotlivce – občana. Podle našeho
názoru má jedinec dostatek předpokladů a schopností přijmout a nést odpovědnost za svůj
život, svoji rodinu, obec i stát. Naším ideálem je silný, sebevědomý, svobodný odpovědný,
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ekonomicky a sociálně soběstačný jedinec, který je hodnotou sám o sobě. Harmonický rozvoj jednotlivce má primárně zajistit prostředí rodiny. Rodina je nejpřirozenějším prostředím pro hlubokou lidskou sounáležitost a solidaritu. Právě rodina může nejlépe vytvořit
předpoklady pro účinné předávání etických, duchovních a sociálně-kulturních hodnot
a vzorců civilizované společnosti, které jsou jejím prostřednictvím přenášeny z generace
na generaci. Rodinu považujeme za důležitou i z hlediska ekonomického a sociálního.
Podporujeme samosprávu obcí a rozvoj místních společenství, v nichž se vytváří občanská vzájemnost a vztahy založené na respektu, toleranci a solidaritě. Zároveň ale odmítáme posilování obcí na úkor práv jednotlivců, neboť si uvědomujeme, že od obcí může
hrozit stejné nebezpečí omezování svobody jako od státu. Podporujeme takové územně-správní uspořádání veřejné správy, které bude založeno na principu subsidiarity a bude
zajišťovat efektivní výkon dobře dostupný občanům, a které bude napomáhat k meziobecní spolupráci i ke slučování obcí na bázi dobrovolnosti.
Stát považujeme za instituci nezbytnou, avšak primárně zaměřenou pouze na ty oblasti, kde jsou jeho funkce nenahraditelné. Oblastmi, kde si přejeme silný a akceschopný
stát, jsou vnitřní a vnější bezpečnost, ochrana práv, vynucování plnění smluv a zákonů
– tedy negativní zásahy. Pozitivní zásahy státu do společnosti ve většině případů omezují
svobodu a často vedou i k dalším negativním společenským důsledkům. Jako sdružení
mladých občanů si uvědomujeme prospěšnost nevládních institucí, jakými jsou spolky,
nadace a charitativní organizace, které vštěpují jednotlivcům ctnosti, posilují soudržnost
a pomáhají udržovat ve společnosti kontinuitu.

Politika
MK zásadně odmítají teze o tzv. konci ideologií. Politika byla, je a vždy bude střetem odlišných názorů, ideologií a programů. V souladu s tímto názorem odmítáme nepolitickou,
technokratickou politiku, která zpochybňuje ideu zastupitelské demokracie, založené na
volné soutěži politických idejí a programů. Ty jsou primárně reprezentovány demokratickými politickými stranami, které se svými programy ucházejí o přízeň voličů. Voliči pak
dávají ve volbách kandidátům stran mandát tento program realizovat. Volební program
chápeme jako závaznou smlouvu mezi volenými zástupci politické strany na straně jedné
a voliči na straně druhé.
MK jsou přesvědčeni, že v přirozenosti člověka jsou aspekty dobré i špatné, přičemž
ty špatné z ní nelze vytěsnit. Člověk podléhá pokušením a má tendenci konat špatně.
Všechny utopické totalitní ideologie moderní doby (komunismus, nacismus, fašismus
a anarchismus), které usilují o zdokonalení člověka politickými prostředky, jsou krutou
iluzí, která v minulosti skončila nevídaným utrpením miliónů lidí a rozvratem tradičních
hodnot. Naše země byla v končícím století několikrát konfrontována s pokusy o uskutečnění „ráje na zemi“. Zkušenosti, které má naše země s vládou komunismu a nacismu, jsou
dostatečným důkazem toho, že tyto doktríny jsou v teoretické i praktické rovině lidskou,
etickou a právní zvráceností od samého počátku. Na místě jsou proto požadavky na jejich
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důsledné potírání a delegalizaci. V souladu s tím podporujeme začlenění ustanovení o tzv.
osvětimské respektive jáchymovské lži, tedy popírání zločinů nacismu a komunismu, do
českého právního řádu.
Desetiletí komunistické vlády v naší zemi zanechala stopy v řadě generací před námi,
jež jsou dnes zastoupeny v politické i ekonomické sféře společnosti, a které se stejně jako
my teprve nyní učí fungování standardní demokracie a vytváření podmínek pro její trvalou
stabilitu. Jedinou možnost nápravy vidíme v návratu k základním hodnotám euroatlantické civilizace, k níž země Koruny české historicky vždy náležely. Při vědomí všech negativ
vidíme také pozitivní stránky tohoto dědictví, které nám dávají naději, že se ČR vyvaruje
některých chyb a přehmatů, jichž se dopustily západní země. V současnosti rovněž varujeme před nástupem nových moderních ideologií (např. enviromentalismu, feminismu
a multikulturalismu), které představují nová nebezpečí pro tradiční společnost.

Ústavní a politický systém
MK se vyslovují pro konkurenční model liberální demokracie, který je založen na svobodné soutěži politických stran ve volbách a názorovém soupeření vládních a opozičních sil
v období mezi nimi. MK vnímají nezcizitelnost práva na svobodné vyjadřování ve formě
volebních kampaní a odmítají jejich nadbytečnou regulaci. V rámci konkurenčního modelu demokracie MK upřednostňují parlamentní systém. Jsme pro existenci dvoukomorového parlamentu, který považujeme za instituci osvědčenou ve většině nejvyspělejších
demokracií euroatlantického prostoru. Dvoukomorový parlament by měl být zárukou
stability, kontinuity i kvality legislativního procesu.
Jsme přesvědčeni, že hlavní odpovědnost za úspěch vlády by měl nést premiér, který
by také měl disponovat dostatečně silným postavením a pravomocemi. Naším cílem je
jeden politický subjekt, strana či pevné a stálé spojenectví více stran, který sjednotí všechny
tradiční pravicové politické proudy: konzervativní, liberální i křesťanskodemokratický.
Vzhledem k parlamentnímu charakteru politického systému naší země MK nepodporují
přímou volbu prezidenta republiky, ani krajských hejtmanů, primátorů a starostů obcí
a měst. MK dávají jednoznačnou přednost zastupitelské formě demokracie před demokracií přímou. S využitím institutu referenda na celostátní úrovni souhlasíme pouze v případě, kdy se rozhoduje o omezení suverenity naší země. MK podporují směřování České
republiky k prohloubení atributů právního státu a nezávislé justice.

Veřejná správa
Jsme přesvědčeni, že naše země by měla být spravována na třístupňovém principu: obec
– kraj – stát. Obce by měly být základním stupněm veřejné správy, v jehož pravomocích
by mělo zůstat vše, co jsou obce schopné zajišťovat a financovat. Pravomoci krajů musí
být vymezeny tak, aby zbytečně nepřebíraly pravomoci, které mohou vykonávat obce
a neodčerpávaly finanční prostředky lépe využitelné na obecní úrovni. Nedílnou součástí
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samosprávy na všech úrovních by měla být samospráva finanční. Výnosy z daní by měly
směřovat tomu, kdo nese náklady na odškodnění negativních dopadů zdaněné činnosti.
Financování obcí i krajů musí být koncipováno tak, aby obsahovalo stimuly pro soustavnou ekonomickou aktivitu na území těchto územních celků.
Naším cílem je zeštíhlení a maximální zefektivnění výkonu veřejné správy, které je
mimo jiné podmíněno zaváděním moderních informačních technologií a soustavného
vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. Odmítáme princip definitivy ve státní správě
a samosprávě, který není slučitelný s liberálně-konzervativním pojetím veřejné správy a je
neúnosně finančně náročný a demotivující. Považujeme za nutné, aby pro výkon některých
funkcí ve veřejné správě zůstaly zachovány podmínky lustračního zákona a okruh těchto
funkcí byl dále rozšířen.
MK jsou proti povinnému členství v profesních komorách. Považujeme za potřebné, aby
byl snížen vliv profesních komor na ekonomický život v zemi i na možnost svobodného
přístupu k povolání.

Vliv ekonomiky a vzdělávání na společnost
Hospodářská politika
MK považují volný trh za dlouhodobě nejefektivnější prostředek alokace zdrojů a rozdělování bohatství v ekonomice. Volný trh je jedním ze zásadních předpokladů prosperity
jednotlivce i celé společnosti. Proto jednoznačně podporujeme co nejširší liberalizaci
ekonomického prostředí. Jsme přesvědčeni, že základním předpokladem pro fungování
volného trhu je institut soukromého vlastnictví a jeho nedotknutelnost, která musí být
důsledně právně vymahatelná. V této souvislosti považujeme za nutné připomenout, že
volný trh má nejen ekonomický, ale také politický význam, neboť je jedním ze základních
atributů svobody a nezávislosti jednotlivce resp. rodiny na státu.
Stát je jedním z nejhorších vlastníků a hospodářů. Proto jsme pro snižování rozsahu
státního majetku a veřejných služeb. Podporujeme vznik volného trhu zdravotních pojišťoven i zdravotnických zařízení, jejich privatizaci a uvolnění trhu s léky. Požadujeme
liberalizaci v oblasti mezinárodního obchodu. Odmítáme protekcionismus, ale i státní
podpory a dotace, jež v konečném důsledku negativně dopadají na domácí spotřebitele.
MK nesouhlasí s přijetím eura. MK požadují, aby daňový systém byl jednoduchý, administrativně nenáročný, srozumitelný a daňová zátěž byla co nejnižší. Zároveň se domníváme, že těmto principům odpovídá například koncept rovné daně. Odmítáme dlouhodobé
deficity veřejných rozpočtů. Za nezbytnou součást vyspělé ekonomiky považujeme efektivně fungující kapitálový trh. MK si jsou vědomi klíčové role České národní banky, která
by neměla být ovlivňována fiskálními cíli vlád. MK se vyslovují pro takovou imigrační
politiku, která nebude bránit příchodu zahraničních pracovníků do ČR, kteří přijmou náš
hodnotový řád.
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Sociální politika
Jsme přesvědčeni, že nejpřirozenější formou sociální pomoci je pomoc ze strany rodiny
a přátel, případně nestátních, charitativních organizací, které jsou adresátům bližší než stát.
Pomoc ze strany státu je nutná až v případě, kdy selžou všechny ostatní možnosti. Sociální
politika by podle MK měla obecně fungovat jako pružná síť vracející občany zpět do normálního života, nikoli jako síťová „houpačka“, ze které se nelze vymanit. Nejlepší prostředek
boje proti nadměrné nezaměstnanosti vidíme v odbourávání státních zásahů, které působí
demotivačně na trhu práce. Vzhledem k demografickému vývoji cítíme neudržitelnost současného důchodového systému, který je třeba reformovat tak, aby na něm nebyl závislý. Jsme
proti umělému ovlivňování demografického vývoje a jiným nástrojům sociálního inženýrství.

Vzdělání
MK považují vzdělání za jednu z nejdůležitějších investic v životě jednotlivce. Vzdělání pokládáme za kapitál sloužící k zajištění vyšší životní úrovně člověka, a proto odmítáme, aby
bylo na všech úrovních získáváno bezplatně. Nesouhlasíme s pozicí státu jako monopolního a automatického poskytovatele vzdělání. V tomto směru vítáme vznik soukromých
škol na všech úrovních. Domníváme se, že vzdělání by obecně mělo podporovat princip
celoživotního vzdělávání jedince.
MK jsou přesvědčeni, že systém terciárního vzdělávání by měl být diverzifikovaný,
strukturovaný a zároveň otevřený a přístupný. Systém je strukturovaný, pokud skutečně
rozlišuje mezi kvalitativními vlastnostmi absolventa bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu, je diverzifikovaný, pokud poskytuje širokou škálu studijních
programů, oborů různého zaměření, délky a forem, je otevřený, pokud umožňuje nadanému studentovi na vysokou školu skutečně vstoupit bez ohledu na jeho věk a přístupný,
pokud nepostrádá komplexní systém sociální podpory ve studiu. MK považují za nezbytné,
aby na vysokých školách byla zavedena finanční participace studentů, tj. školné. Zároveň
se domníváme, že tento systém musí být jednoduchý, doplněn systémem stipendií a administrativně nenáročný.
Podporujeme zavedení všeobecného politického vzdělávání na základních i středních
školách, které bude povinné a založeno na principech kritického myšlení, úcty k demokracii a hodnotám svobody.

Zahraniční a bezpečnostní politika
Obecné principy
Česká republika je plnohodnotným členem mezinárodního společenství suverénních a demokratických států. Vzhledem k naší geografické poloze a historické tradici považujeme
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Českou republiku za součást euroatlantické civilizace. S ohledem na to si uvědomujeme
naši spoluodpovědnost za další vývoj mezinárodních vztahů a mezinárodní bezpečnosti.
Mezinárodní konflikty, a to včetně konfliktů válečných, jsou i nadále každodenní realitou
a je tedy naší povinností se maximální měrou zasazovat o ochranu zájmů a bezpečnosti
občanů naší země. Mladí konzervativci usilují o to, aby se mezinárodní postavení České
republiky dále posilovalo. Tohoto cíle je možné dosáhnout trvalým a trpělivým prosazováním českých národních zájmů v mezinárodních vztazích, jakož i dodržováním všech
existujících závazků.
Zahraniční politika České republiky musí odrážet primární národní zájem, kterým je
udržení samostatnosti a suverenity České republiky a jejího demokratického zřízení. Nejlepšího naplnění tohoto zájmu dosáhneme prostřednictvím zahraniční politiky postavené
na dvou základních pilířích, kterými jsou pevné transatlantické vazby a spolupráce v rámci
evropských integračních struktur.
MK podporují aktivní zapojení České republiky do celosvětového boje proti všem formám terorismu a její spolupráci s mezinárodním společenstvím ve snaze o zabránění šíření zbraní hromadného ničení. Podporujeme budování protiraketové obrany na ochranu
západní civilizace před hrozbou útoku balistickými střelami, spolu s aktivním zapojením
České republiky do její výstavby.

Česká republika a Evropská unie
Začlenění České republiky do Evropské unie považujeme za důležitý krok české zahraniční politiky. Souhlasíme s původní myšlenkou evropské integrace vedoucí k zajištění dlouhodobé stability a prosperity v Evropě, která se zakládala na čtyřech základních
svobodách, volném pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. Domníváme se však, že tato
původní myšlenka stále nebyla naplněna a proces integrace míří pod vlivem úzkých
zájmových skupin k federalizaci EU. MK podporují takovou formu integrace, která povede k úplnému naplnění čtyř základních svobod, za současného zachování národní
svrchovanosti v oblastech vymezených státu. Proto nesouhlasíme s přenášením dalších
kompetencí z národní na nadnárodní úroveň a současně v oblastech, kde nadnárodní
kompetence neúměrně zasahují do národních, jsme pro navrácení těchto pravomocí
zpět na rozhodování na národní úrovni. Problémy mají být řešeny nejdříve na úrovni
nejbližší dané problematice.
Nesouhlasíme s navyšováním pravomocí evropských institucí na úkor jednotlivých
členských států. Současné rozhodování v institucích EU trpí demokratickým deficitem
a nedostatečně reflektuje názory občanů, jednotlivých členských států. Odmítáme politickou integraci, znamenající v konečném důsledku vytvoření evropského superstátu. Podporujeme politiku vedoucí k dokončení liberalizace ekonomického prostředí a úplnému
uvolnění regulativních opatření jednotného vnitřního trhu EU.
Stavíme se za zásadní změnu ve financování Společné zemědělské politiky EU, tj.
ukončení nerovného a neefektivního udělování dotací. Myslíme si, že je nutné provést
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změnu v přerozdělování finančních prostředků v rámci regionální a kohezní politiky ve
prospěch snižování rozpočtových výdajů. Jsme proti navyšování rozpočtu EU a proti
zavádění jakýchkoliv daní, které by rozpočet EU naplňovaly. Jsme přesvědčeni, že by se
Evropská unie měla na místo neefektivních dotací a často nesmyslné byrokracie soustředit na podporu vysokého školství, vědy a výzkumu tak, aby se z Evropy stal kontinent
technologických inovací, vzdělaných jednotlivců a prosperujících společností. Odmítáme integraci na polích tradičně vymezených členským státům, jako například fiskální
a sociální politika.

Transatlantické vazby
MK vnímají Spojené státy americké jako světovou velmoc, která představuje garanci bezpečí a stability, svobody a demokracie. Podporujeme USA v boji proti světovému terorismu. MK jsou přesvědčeni, že ekonomická a vojenská síla USA vytváří významnou platformu pro spolupráci s EU a považují USA za klíčového spojence České republiky v oblasti
bezpečnosti.

Obranná politika
Za základního garanta české, evropské i světové bezpečnosti považujeme Severoatlantickou alianci. Odmítáme Společnou bezpečnostní a obrannou politiku EU v oblastech,
kde by docházelo k duplikaci se strukturami NATO. Pokládáme za samozřejmé, že ČR
převezme všechny závazky, které ze členství v NATO vyplývají. Podporujeme aktivní zapojení České republiky do akcí pod hlavičkou NATO, a to i vysílání českých ozbrojených
sil do zahraničních misí NATO.
Vážíme si příslušníků Armády České republiky a podporujeme je v jejich úsilí o zajištění
naší bezpečnosti. Podporujeme zároveň zvýšení bojových schopností AČR a posílení jejího
rozpočtu tak, aby bylo co možná nejdříve alespoň dosaženo naplnění našeho závazku
vůči NATO. Stejně tak podporujeme i rozvíjení Aktivní zálohy a vyjadřujeme naše uznání
občanům, kteří se do ní zapojili.
V neposlední řadě podporujeme posílení alianční vojenské přítomnosti v Evropě
a schvalujeme i případné umístění spojeneckých jednotek na území České republiky. Obojí
považujeme za vhodnou odpověď na porušování mezinárodního práva ze strany Ruské
federace a za žádoucí a potřebnou protiváhu proti snahám Ruské federace o narušení
stávajícího mezinárodního řádu.

Česká republika a Izrael
Oceňujeme historické přátelství a spojenectví, které se České republice podařilo navázat
se Státem Izrael. Prosazujeme jeho další rozvíjení s cílem dosahovat excelentních výsledků na poli vědy, vzdělávání, kultury a sportu. Zasazujeme se za rozvoj ekonomické
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a bezpečnostní spolupráce. Židovský stát chápeme jako výspu západní civilizace. A i proto
podporujeme jeho úsilí o zajištění vlastní bezpečnosti.

XXIII. kongres Mladých konzervativců
dne 27. února 2016 v Praze
na základě doporučení Programové konference Mladých konzervativců v Kutné Hoře ze dne
31. října a 1. listopadu 2015
inspirující se dokumenty přijatými XI. kongresem Mladých konzervativců dne 16. prosince
2000 v Praze, Ideovou konferencí Mladých konzervativců v Chrudimi ze dne 29. dubna 2007
a XVIII. kongresem Mladých konzervativců dne 10. listopadu 2007 v Praze
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Výběr z konzervativního Songbooku
European Democrat Students 2000
Blue Revolution
Margaret Thatcher goes to Brussels when Chirac takes over France. (3×)
When the Blue Revolution comes.
Tory, Tory, Halleluja. (3×)
When the Blue Revolution comes.
We will hang Tony Blair from a sour apple tree. (3×)
When the Blue Revolution comes.
Tory, Tory, Halleluja. (3×)
When the Blue Revolution comes.
We will force Ingvar Carlsson go to movie every night. (3×)
When the Blue Revolution comes.
Tory, Tory, Halleluja. (3×)
When the Blue Revolution comes.
Und wit füllen unser Schwimmbad mit dem Blut der SPD. (3×)
When the Blue Revolution comes.
Tory, Tory, Halleluja. (3×)
When the Blue Revolution comes.
We will hang Bill Clinton from his balls in a tree. (3×)
When the Blue Revolution comes.
Tory, Tory, Halleluja. (3×)
When the Blue Revolution comes.
The Swedes will talk for hours, and they’ll bore us all to death. (3×)
When their Minister arrives.
Sweden, Sweden, what a Hell of a way to die… etc.
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Gaudeamus Igitur
1.

|: Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus; :|
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
|: Nos habebit humus! :|

6.

|: Vivat et respublica
Et qui illam regit, :|
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas,
|: Quae nos hic protegit! :|

2.

|: Vita nostra brevis est,
Brevi finietur, :|
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
|: Nemini parcetur. :|

7.

|: Pereat tristitia,
Pereant osores, :|
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius,
|: Atque irrisores! :|

3.

|: Ubi sunt qui ante
Nos in mundo fuere? :|
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
|: Hos si vis videre. :|

8.

|: Quis confluxus hodie
Academicorum? :|
E longinquo convenerunt,
Protinusque successerunt
|: In commune forum; :|

4.

|: Vivat academia,
Vivant professores, :|
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
|: Semper sint in flore! :|

9.

|: Vivat nostra societas,
Vivant studiosi :|
Crescat una veritas,
Floreat fraternitas,
|: Patriae prosperitas. :|

5.

|: Vivant omnes virgines
Faciles, formosae, :|
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
|: Bonae, laboriosae! :|

10.

|: Alma Mater floreat,
Quae nos educavit; :|
Caros et commilitones,
Dissitas in regiones
|: Sparsos, congregavit; :|
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Marco Polo
1.

Nasz „Marco Polo“ to dzielny ship,
Największe fale brał.
W Australii będąc widziałem go,
Gdy w porcie przy kei stał.
I urzekł mnie tak urodą swą,
Że zaciągnąłem się
I powiał wiatr, w dali zniknął ląd,
Mój dom i Australii brzeg.

Ref.: „Marco Polo“
W królewskich liniach był
„Marco Polo“
Tysiące przebył mil.
2.

Na jednej z wysp za korali sznur
Tubylec złoto dał
I poszli wszyscy w ten dziki kraj,
Bo złoto mieć każdy chciał.
I wielkie szczęście spotkało tych,
Co wyszli na ten brzeg,
Bo pełne złota ładownie są
I każdy bogaczem jest.

3.

W powrotnej drodze tak szalał sztorm,
Że drzazgi poszły z rej,
A statek wciąż burtą wodę brał,
Do dna było coraz mniej.
Ładunek cały trza było nam
Do morza wrzucić tu,
Do lądu dojść i biedakiem być,
Ratować choć żywot swój.
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Neo-Conservatism
We are the Neo-Conservative!
We are the Black Reaction!
The fight for all the positive
Is won when we take action.
For freedom we go marching on.
And we will win, for we are strong.
We march and sing our hard-core song –
And we won’t move a fraction!
We are the Neo-Conservative!
For freedom we are aiming.
To us the state is negative –
This truth we will be claiming.
We fight for what is just and fair
And our friends are everywhere
We do believe in laissez-faire
That we will be proclaiming.
We are the Neo-Conservative!
The tyrants’ laws we’re breaking.
If they won’t learn, then we will give
Them knowledge, till they’re shaking.
They won’t accept that we are free.
They won’t accept true anarchy.
But we will fight for liberty
And all that they are taking.
We are the Neo-Conservative!
We do believe in thinking
That if the leftish pigs will live
To Marx they should be winking!
Marxism’s dead! And it is fair
That Tory-friends from everywhere
Shall rise and stand upon their chair
And help us with the drinking!

42

Výběr z konzervativního Songbooku European Democrat Students 2000

Clementine
1.

In a cavern, in a canyon,
Excavating for a mine,
Dwelt a miner, forty-niner,
And his daughter Clementine.

Ref.: Oh my darling, oh my darling,
Oh my darling Clementine
You are lost and gone forever,
Dreadful sorry, Clementine.
2.

Light she was, and like a fairy,
And her shoes were number nine,
Herring boxes without topses,
Sandals were for Clementine.

3.

Walking lightly as a fairy,
Though her shoes were number nine,
Sometimes tripping, lightly skipping,
Lovely girl, my Clementine.

4.

Drove she ducklings to the water
Ev’ry morning just at nine,
Hit her foot against a splinter,
Fell into the foaming brine.

5.

Ruby lips above the water,
Blowing bubbles soft and fine,
But alas, I was no swimmer,
Neither was my Clementine.

6.

In a churchyard near the canyon,
Where the myrtle doth entwine,
There grow rosies and some posies,
Fertilized by Clementine.
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