
Republiková rada Mladých konzervativců 
Zápis z jednání republikové rady MK ze dne 5.2.2011 

 

Přítomní z RR MK: Jiří Fremr, Zbyněk Klíč, Ondřej Pavelka, Jan Sojka, Josef Kaštil, Martin 

Rajnoch, Jaroslav Jemelka, Jahn, Ondřej Černý, Lucie Litomiská, Jan Jonáš, Filip Klouda, 

Matěj Trávníček, Tomáš Kroupa, Tomáš Divecký 

 

Program: 

1. Zahájení, přivítání hostů 

2. Volby 

3. Informace od vedení MK-hodnocení roku 2010, plán na rok 

2011 

4. Členské příspěvky 2011 

5. Účetnictví regionál. klubů – uzávěrka roku 2011 

6. Interní komunikace 

7. Akce 2011 

8. Diskuze, různé 

9. Závěr 

 

1. Zahájení, přivítání hostů 

- omluveni nepřítomní 

 

2. Volby 

Zapisovatelem zvolena Pavlína Drahokoupilová: hlasováno 21/0/0 

Ověřovatel zápisu Jan Sojka: hlasováno: 21/0/0 

Ověřovatel zápisu Jiří Fremr: hlasováno: 21/0/0 

 

3. Informace od vedení MK-hodnocení roku 2010, plán na rok 2011 

Jiří Fremr zhodnotil rok 2010. V průběhu roku se rozeběhlo čerpání peněz z EU, pro více 

informací kontaktujte Romana Štěpánka. Rozeběhla se též česko-švýcarská spolupráce.  

RR apeluje na jednotlivé regionální kluby, aby se více zapojovali při vymýšlení a realizování 

projektů, na které lze čerpat prostředky z fondů EU. Proběhl letní kemp. Proběhlo úspěšné 

setkání YECR v březnu.  

 

  

4. Členské příspěvky 2011 

VV stanovil termín pro vybrání příspěvků 31.3. 2011. Příspěvky na letošní rok činí 100Kč 

středoškolští studenti, 200Kč vysokoškolští studenti a 300Kč pracující. RR žádá předsedy 

jednotlivých klubů, aby do tohoto data vybrali příspěvky a poslali potvrzení o zaplacení svých 

členů na HK MK. Spolu s tím prosíme i o zaslání aktuální databáze členů a kontaktů na členy. 

Příspěvky zůstávají v regionálním klubu.   

 

 

5. Účetnictví regionálních klubů – uzávěrka roku 2011 

RR apeluje na předsedy, aby poslali doklady o členských příspěvcích a pokladní knihu za 

minulý rok. Pokladní kniha je přílohou zápisu. Je třeba vše poslat do 28.2.2011 na hlavní 

kancelář. Originál dokladu musí dorazit do hlavní kanceláře.  

 

 

 



6. Interní komunikace 
RR prosí předsedy klubů, aby reagovali na e-maily zasílané HK MK.  Kluby, které nemají 

regionální webové stránky, vedené pod centrální webovou prezentací MK, nechť kontaktují 

Tomáše Kroupu.  

Jakékoli dotazy (např. ohledně darovacích smluv, akcí aj.) prosím obracejte na 

info@konzervativci.cz. Darovací smlouvy musí být podepsány statutárním zástupcem (Jiří 

Fremr).  

 

7. Akce 2011 

Akce hlavní kanceláře:  

 znovuzavedený zimní kemp 25.2. -27. 2. 2011 (účastnický poplatek 250Kč/noc). 

registrace do 15.2. 2011.  

 Mezinárodní zasedání YECR v Praze v druhém čtvrtletí roku.  

 VV stanovil druhý termín výběrového řízení na pořádání letního kempu do 16.2. 2011, 

(charakter akce: 40-50 lidí, rozpočet hrazený hlavní kanceláří až do výše 50 tis. + příp. 

účastnický poplatek; délka trvání 4-5 dní. Je třeba také poslat hrubý návrh akce.)  

 V září akce zasedání EDS v Praze.  

 20. výročí vzniku Mladých konzervativců; akce budou probíhat celý rok, vyjde 

sborník 

    

8. Diskuze, různé 

Zbyněk Klíč – pomoc v případě tiskových zpráv 

RR MK prosí členy MK, aby se opět staly fanoušky MK na facebooku. Původní 

fanouškovská stránka byla zrušena administrátory FB. 

 

 

9. Závěr  

Příští RR MK: 1./2. týden v dubnu. 

 

 

 

Zapsala: Pavlína Drahokoupilová   

Ověřili:  Jan Sojka; Jiří Fremr 

Datum: 5.2.2011 

 

 
 


