
Republiková rada MK 
Zápis 

Termín: 21. 4. 2012 

Místo: Hlavní kancelář MK 

Čas: 13.30 – 15.35  

Program: 

1. Zahájení 

2. Akce 2012 

3. Vysokoškolský projekt 

4. Informace od vedení MK 

5. Účetnictví 

6. Krajské a senátní volby  

7. Reforma VŠ 

8. Odborné kluby 

9. Průzkum hodnotové orientace 

10. Diskuse, různé 

1. Zahájení 

Místopředsedkyně RR Lucie Litomiská zahájila v zastoupení předesedys RR Jana Sojky jednání RR. 

2. Akce 2012 

Jiří Fremr – představil celorepublikové akce MK, upozornil zejména na tradiční letní kemp, který je 

jednou z největších akcí MK, vzhledem k činnosti MK budou důležité i letošní podzimní volby, chceme 

se zaměřit i na pravidelné setkání s bývalými členy MK 

Filip Klouda – v Hradci králové pořádáme pravidelně Čaje o páté, plánujeme konferenci na téma 

lidská práva a multikulturalismus, máme uzavřenou s OS ODS Hradec Králové smlouvu o spolupráci 

na volební kampani, máme zástupce ve volebním štábu 

Jan Tecl – zástupce RK MK Havlíčkův Brod, letos se chceme prioritně zaměřit na krajské volby 



Filip Hemerka – zástupce Technického klubu, pracujeme na projektu zaměřeném na teplárenství, 

apeluje, aby se do projektu zapojily i regionální kluby 

Jiří Fremr – projekt teplárenství byl spuštěn RK MK Pasrdubice minulý podzim, je to důležité témas 

v rámci kontextu ČR 

Jan Hlaváček – zástupce RK MK střední Čechy, jsme nový klub a v současné době se zaměřujeme na 

nastartování činnosti, připravujeme projekt finanční gramotnosti pro základní školy, soustředit se 

chceme i na střední školy 

Jiří Fremr – informoval, že RK MK Plzeň má na projekt finanční gramotnosti zpracovaný projekt, který 

lze využít 

Pavel Brož – zástupce RK MK Louny, připravujeme taktéž projekt finanční gramotnosti pro střední 

školy, nicméně Ústecký kraj v současnosti vyvíjí aktivitu za účelem zamezení přístupu MK na střední 

školy, máme zastoupení na kandidátní listině pro volby do zastupitelstev krajů 

Marek Slába – zástupce RK MK Ústí nad Labem, potvrdil, že vedení kraje klade překážky přístupu MK 

na střední školy, připravuje se zájezd do Strasbourgu, rozvíjíme spolupráci s Alexanderem Vondrou  

Jiří Fremr – celorepublikové vedení MK zváží podniknout kroky 

Milan Vyskočil – zástupce RK MK Plzeň, na sněmu RK byl znovuzvolen předsedou Jakub Čermák, 

zrekapituloval činnost RK MK Plzeň  

Jakub Čermák – předseda RK MK Plzeň, v letošním roce plánujeme uspořádat 2 konference – přímá 

volba prezidenta a drahé teplo, nabízíme účast na vodáckém zájezdu členů MK, budeme se soustředit 

na krajské a senátní volby 

Markéta Buryová – zástupkyně RK MK Slezsko, připravujeme konferenci s kandidátem ODS na 

hejtmana Davidem Sventekem, spolupracujeme s partnery MK z Polska a Slovenska 

Lukáš Vítek – zástupce zahraničního klubu MK, v současné době má MK předsedu European Young 

Conservatives a místopředsedu European Democratic Students, dále jsme činní v Iinternational Youth 

Democratic Union a DEMYC 

Martin Dytrych – zástupce RK MK Praha, došlo ke sjednocení pražských klubů, 24. 5. Proběhne 

ustavující sněm jednotného klubu, pořádali jsme konferenci o Skandinávii a filmový klub, uskuteční se 

diskuse s Hynkem Fajmonem o Margaret Thatcherové, připravujeme diskusi s Jaroslavem Kuberou a 

Borisem Šťastným o zákazu kouření v restauracích  

Dita Patáková – zástupkyně RK MK Karlovy Vary, připravujeme určité akce v návaznosti na 

Mezinárodní filmový festival, rozvíjíme spolupráci s RK MK Plzeň 



Stanislav Kozel – zástupce RK MK Brno, včera proběhl sněm RK MK Brno, znovuzvolen Ondra Pavelek, 

pravidelně pořádáme akce s politiky ODS, v současnosti se plně soustředíme na přípravu Letního 

kempu, máme 2 kandidáty do krajských voleb 

Filip Klouda – informoval, že v Hradci Králové se zaměřili i na fundraisingovou aktivitu, pozvali jsme 

podnikatele a politiky ODS na ochutnávku Whiskey, toto může být inspirací pro ostatní RK  

Matěj Trávníček – zástupce RK MK Liberec, Karviná a Politologického klubu MK, Liberec navázal velmi 

dobrou spolupráci s místní ODS, připravují v rámci kampaně ke krajským volbám tour po gymnáziích 

Libereckého kraje; Karviná vydává časopis 100 stupňů, předpokládané zapojení do krajských a 

senátních voleb, spolupráce s Davidem Sventekem – příprava Career days na univerzitě v Karviné, 

spolupráce s podnikatelským sektorem; Politologický klub zpracoval průzkum hodnotové orientace 

MK a připravuje konferenci Přímá volba prezidenta 

3. Vysokoškolský projet MK 

Jiří Fremr – stěžejní projekt MK, za MK je za něj zodpovědný Jakub Čermák 

Jakub Čermák – nezbytné je v rámci projektu každý měsíc uspořádat alespoň jednu akci, každý RK by 

ideálně měl připravit jednu akci, jde o to dostat na VŠ politiky ODS, MK poskytne podporu z centrální 

úrovně 

Jiří Fremr – projekt má podporu ODS a jsou na něj vyčleněny finanční prostředky z nadací 

4. Informace od vedení MK 

Tomáš Kroupa – na neveřejné adrese na webu jsou umístěny veškeré dokumenty, loga a kontakty – 

www.konzervativci.cz/interni/ 

Úkol: Bude rozeslána Smlouva mezi MK a ODS 

Úkol pro předsedy RK: Ověřit zda chodí maily z info@konzervativci.cz, pokud ne, kontaktovat 

tajemnici 

Petra Karbanová – apeluje na zaslání členských databází z RK, ten bude zapracován do centrální 

databáze, jedná se zejména o emaily  

Matěj Trávníček – k dispozici na HK jsou Pravé úhly, informační letáky o MK, pokud pořádáte akci na 

vaše vyžádání vám tyto materiály budou zaslány 

Jiří Fremr – k zapůjčení je i stánek, roll-up 



Jakub Čermák – informoval, že došlo ke jmenování členů VV MK, ve věcech webu a facebooku jsou 

zodpovědnými osobami Tomáš Kroupa a já, je dobré na webu zveřejňovat informace z proběhlých 

akcí 

Tomáš Kroupa – informoval o možnosti využívat regionální mutace webu MK 

5. Účetnictví  

Jiří Fremr – RK mají povinnost zaslat účetnictví, je nezbytné zaslat originály, každý RK musí mít 

v účetnictví členské příspěvky, je nutné zaslat pokladní knihy a originály účetních dokladů, RK, které 

nezašlou účetnictví, budou kráceny na dotacích 

6. Krajské a senátní volby 

Jiří Fremr – bude ustaven volební štáb MK na republikové úrovni, bude mít na starosti přípravu 

podpůrné kampaně pro ODS, centrální MK může pomoci v navázání kontaktů s regionální 

reprezentací ODS, probíhá komunikace s centrálním vedením ODS 

Matěj Trávníček – vedle volebního štábu budou zřízeny i další pracovní skupiny (například ke 

Stanovám, vnitřním předpisům a k reformě VŠ) a bude možnost se do jejich práce zapojit, nabídka 

půjde mailem po RR 

Úkol pro regionální kluby: Zaslat přehled kandidátů do krajských voleb, včetně kontaktů na ně 

7. Reforma VŠ 

Lucie Litomiská – rozhodli jsme se na Kongresu, že se pokusíme stát určitým mediátorem diskuse 

Milan Vyskočil – v Plzni jsme uspořádali konferenci, vše se stočilo ke školnému, to je věc, která 

studenty zajímá nejvíc 

Lucie Litomiská – měli bychom klást důraz na věcnost 

Jiří Fremr – bude ustavena pracovní skupina, která bude mít za cíl připravit ideový dokument MK 

k reformě VŠ, tento má potenciál být zapracován do programu ODS a dopad by to mohlo mít i do 

legislativního procesu 

Jiří Fremr – informoval, že MK připravilo projekt zaměřený na zaměstnanost absolventů v objemu cca 

6 mil. Kč; stále existuje grantové oddělení MK, RK mají možnost se na něj obracet, grantové oddělení 

bude nápomocno v získávání prostředků z grantů 



10. Odborné kluby 

Matěj Trávníček – je možnost zapojit se do činnosti OK právnického a ekonomického, které 

v současné době nejsou příliš aktivní  

11. Průzkum hodnotové orientace 

Matěj Trávníček – zpracován Politologickým klubem MK, bude prezentován po RR 

12. Diskuse, různé 

Usnesení: RR MK zřizuje následující pracovní skupiny: 

1. Volební štáb 

2. Reforma vysokých škol 

3. Stanovy 

4. Vnitřní předpisy 

A pověřuje VV MK v součinnosti volenými členy RR MK úpravou jejich fungování.  

Hlasování: schváleno optickou většinou 

Úkol tajemnice: Zaslat informace o možnosti zapojit se do pracovních skupin. Termín přihlášek: do 

21. 5. 2012. Přihlášky zasílat na info@konzervativci.cz.  

 

Usnesení: Republiková rada Mladých konzervativců odsuzuje nátlak odborů na legálně i legitimně 

zvolenou vládu ČR. Odbory nemluví jménem všech občanů a ani všech zaměstnanců. Prosazují pouze 

parciální zájem proti zájmu veřejnému.  

Republiková rada Mladých konzervativců lituje, že odbory rezignují na hájení zájmů zaměstnanců a 

usilují stát se dalším politickým subjektem ve státě a nástrojem dobytí politické moci odborářskými 

bossy.  

Hlasování: schváleno optickou většinou 

  

V Praze dne 21. 4. 2012 

 

M a t ě j  T r á v n í č e k  v  .  r .  


