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 Zápis z jednání Republikové rady MK  
 
 
 

18. prosince 2014, Praha 
 
 
Za Regionální kluby: Filip Klouda, Jakub Šorejs, Matěj Trávníček, Ondřej Jerman, David Vančík, Jan Tichý, 
Jakub Čermák, Jan Pleskač, Kristýna Zápecová, Eva Heczková, Lukáš Vítek, Matěj Trávníček  
 
Za Odborné kluby MK: Kateřina Šustková, Lukáš Vítek 
 
Volení členové rady MK: Matěj Trávníček, Lucie Pichlerová 
 
Hosté: Josef Kaštil, Jakub Mašek 
 
Omluveni: David Vaculík, Klára Šťastná, Kristián Grézl, Karolína Kubíková, Jakub Sivák, Lukáš Slavík  
 
 
Počet stran: 5 
 
Počet příloh: 1 
 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 
Počet příloh stran: 1 
 
Příloha č. 1 – 1 
 
 
Program: 

 
1) Informace z regionálních a odborných klubů MK  
2) Informace z vedení MK 
2) Fungování VV MK  
3) Fungování MK 
4) Horké křeslo  
5) Různé 

 
 
 
Předseda RR MK zahájil jednání, konstatoval ovšem, že RR MK není usnášeníschopná. V současné chvíli je 
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přítomno pouze 12 z 36 členů RR MK.  
 

 
Usnesení: RR MK souhlasí s programem dle návrhu. 
 
Hlasování: Schváleno neusnášeníschopnou většinou. 
 
 
Usnesení: RR MK volí zapisovateli Jakuba Maška a Kateřinu Šustkovou, ověřovatelem zápisu volí Matěje 
Trávníčka. 
 
Hlasování: Schváleno neusnášeníschopnou většinou. 
 
 
Usnesení: RR MK souhlasí s přítomností hostů. 
 
Hlasování: Schváleno neusnášeníschopnou většinou.  
 
 

1. Informace z regionálních a odborných klubů MK 
 
 
RK MK Pardubice - Jan Tichý informoval o spolupráci regionálního klubu na kampani ODS Pardubice do 
komunálních voleb. MK Pardubice dále zorganizovali projekt „Proti koninám“, který poukazuje na nešvary 
ve městě, podněty zasílají sami obyvatelé Pardubic.   
 
RK MK Olomouc – Předseda klubu David Vančík informoval přítomné o proběhlé fotografické soutěži, 
kterou pořádali spolu s RK MK Rokycany. Dále hovořil o pomoci ODS v komunálních volbách a proběhlých 
akcích klubu – např. přednáška o Evropské komisi s Alešem Musilem nebo Florbalový turnaj MK, který 
podle všeho mají ambici uspořádat i další kluby. 
 
RK MK Prostějov – Kristýna Zápecová pohovořila o činnosti klubu, ten v nedávné době zorganizoval 
filmové promítání v domově důchodců. Klub zároveň plánuje na leden příštího roku přednášku o 
konzervatismu a organizaci Florbalového turnaje MK.  
 
RK MK Plzeň – Jiří Fremr a Jakub Čermák jakožto bývalí předsedové klubu popsali proběhlou akci  
„Budoucnost evropské pravice“, na které byli přítomni hosté z řad novinářů, politiků i vysokoškolských 
pedagogů. Klub se jako ostatní regionální kluby také účastnil volební kampaně ODS před komunálními 
volbami. Jiří Fremr zároveň přítomné pozval na Vánoční večírek RK MK Plzeň a informoval, že má klub k 
dispozici nové prostory v Plzni na Modrém domě. V těchto prostorech je také lokalizována Knihovna MK 
Plzeň, která by mohla být eventuálně spojena s knihovnami v Olomouci a na HK MK. 
 
RK MK Slezsko – Předsedkyně klubu Eva Heczková pouze krátce informovala, že se klub podílel na kampani 
ODS před komunálními volbami a že žádné akce v dohledné době neplánuje.  
 
RK MK Karlovy – Jakub Šorejs popsal činnost klubu za uplynulý rok, největší akcí byl dle něj Filmový festival 
v Karlových Varech. Konstatoval také, že se se klub žádným způsobem nepodílel na kampaních ODS i přes 
to, že se proaktivně snažili nabízet pomoc.  
 
RK MK Hradec Králové – Filip Klouda pouze informoval, že klub v současné době nevyvíjí žádnou činnost.  
 
RK MK Střední Čechy – Jan Pleskač uvedl, že za tento rok RK MK Střední Čechy pomáhal na kampani ODS, 
ovšem nebyly organizovány žádné akce.  
Politologický klub MK – Předsedkyně klubu Kateřina Šustková informovala, že klub od minulé RR MK 
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nevyvinul žádnou činnost. 
 
RK MK Praha – Klub reprezentovaný Lukášem Vítek od minulé RR MK prováděl výzkum veřejného mínění 
a zapojil se do kampaně pro komunální volby v Praze. Další akcí bylo ježdění na motokárách, na tento typ 
akce by rádi navázali a uspořádali v příštím roce Paintballový turnaj MK. Další potencionální akcí by mohlo 
být setkání s členy pražského TOPtýmu.  
 
Zahraniční klub - Lukáš Vítek podal přítomným obecné informace o zahraničních aktivitách. MK jsou členi 
4 mezinárodních organizací a dále participují s dalšími zahraničními organizacemi na úrovni Vyšegrádské 
čtyřky.  
 

1) EYC – Matěj Trávníček byl na poslední Kongresu zvolen EYC Secretary general. Přiští konference 
této organizaci se bude konat v Anglii. Lukáš doporučil přítomným zúčastnit se, akce je dle něj 
vždy výborně zorganizována.  

 
2) EDS – Tato organizace bude příští rok v Bruselu organizovat Zimní univerzitu. V poslední době 

mělo vedení MK problém se zvýšením poplatků za členství v organizaci, ten se bude řešit tím, že 
se MK v rámci EDS stanou tzv. přidruženým členem.  
 

3) DEMYC – Organizace bude pořádat Kongres, kde bude navoleno nové vedení. Lukáš ovšem 
konstatoval, že je DEMYC stále ve stádiu absolutního rozkladu a nevyvíjí téměř žádnou činnost.  
 

4) EYDU – Na obzoru je potenciální akce, kterou by mohli MK zorganizovat v ČR, nebo jen minimálně 
zástupce EYDU pozvat na některou z námi pořádaných akcí, vše je ovšem v jednání.  

 
RK MK Karviná – Matěj Trávníček informoval o tom, že klub v červenci letošního roku zorganizoval Letní 
kemp MK. Snahou klubu v následujícím roce bude prohloubit spolupráci s Ivanem Miklošem, bývalým 
ministrem financí Slovenské republiky.  
 
Matěj Trávníček na závěr prvního programové bodu zhodnotil, že se činnosti klubů diverzifikují, což je 
výhodné, protože kluby od sebe navzájem mohou získávat know-how.  

 
 

2. Informace z vedení MK 
 
 
Info Předsedy MK - Jiří Fremr konstatoval, že Výkonný výbor MK není tak funkční jako dříve, zároveň zde 
nastal obrovský problém s docházkou některých členů VV MK a z toho plynoucí neusnášeníschopností. To 
bylo do jisté míry způsobeno i proběhlými komunálními volbami.  
 
Jiří apeloval na členy VV MK, aby svoje funkce ke kterým se zavázali poctivě vykonávali. Dalším úkolem 
vedení je dle něj také přesvědčit regionální a odborné kluby k činnosti a zajistit částečné financování MK 
skrze Fundraising MK.  
 
Dalším nutným krokem je také nabírání nových členů, kterých v poslední době příliš není. Odhaduje také, 
že jedním z důvodů tohoto trendu je spojení MK se značkou ODS, která není v současné době mezi mladou 
generací příliš atraktivní. Zatraktivnění MK by podle něj mělo probíhat pomocí nových webových stránek, 
nové korporátní identity, Newsletteru MK a v neposlední řade díky Náborové kampani, která by měla 
probíhat skrze sociální sítě.  
 
Stáže MK EP - Lukáš Vítek informoval o možnosti absolvovat stáže v EP u europoslanců Jana Zahradila, 
Evžena Tošenovského či Jiřího Pospíšila.  
 
Logotyp MK – Matěj Trávníček hovořil o problémech s regionálními mutacemi loga, problém tkví v tom, 
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že si jednotlivé kluby vytvářejí vlastní verze loga, které jsou od oficiálního v mnoha případech poměrně 
dosti rozdílné. To je nutné odstranit, aby Mladí konzervativci působili na nezainteresovaného člověka jako 
homogenní organizace. Současný stav může vést k nedorozuměním a problémům v komunikaci. 
 
Web MK a interní komunikace - Jan Tichý, který bude vést vývoj nového webu informoval přítomné o 
podrobnostech členění webu, kdy zaniknou mutace pro jednotlivé regiony, které jsou v současné době 
nefunkční. Web bude mít také nový design. Interní komunikaci je prý také potřeba poupravit a doplnit 
další funkce. 
 
Newsletter MK – Eva Heczková uvedla, že by měl Newsletter chodit po každém VV MK a měl by obsahovat 
úvodník, slovo předsedů klubů, info z VV, odkaz na zápis, info o plánovaných akcích, info o proběhlých 
akcích, modré okénko a info o vedení. Tímto bychom měli dosáhnout toho, že snížíme počet mailů 
směrem ke členské základně a nebudeme ji tudíž zbytečně zahlcovat.  
 
Finance MK - Jiří Fremr informoval o změně podmínek týkajících se vyplácení peněz z HSS. Od příštího 
roku dojde ke zpřísnění podmínek, jednou z nich bude ta, že se vyúčtování budou muset dodat do konce 
měsíce, kdy byla akce organizována. V brzké době bude vytvořen podrobný manuál, jak o finance žádat.  
 
Stáže MK Senát ČR – Katka Šustková  popsala průběh příprav stáží MK v Senátu ČR s místopředsedou ODS 
Milošem Vystrčilem. Mělo by se o jednat o jednoho až dva stážisty ročně pro Senátorský klub.  
 
Knihovna MK – Ondřej Jerman informoval o schválení Knihovního řádu MK na minulém jednání VV MK, 
je tu tedy možnost, aby si členové Mladých konzervativců začali půjčovat publikace z MK Knihovny. Matěj 
Trávníček doplnil, že by se mohly knihovny v Olomouci, Praze a nově vzniklá spojit a vytvořit tak ucelenou 
Knihovnu MK, na kterou bude možnost čerpat dotace.  
 
 

3. Fungování VV MK 
 
 
Matěj Trávníček taktéž upozornil na problémy s docházkou některých členů Výkonného výboru MK, což 
má negativní vliv na usnášeníschopnost VV MK a jednání se tak musí často přesouvat či dokonce rušit.  
 

 
4. Fungování MK 

 
 
Matěj Trávníček popsal svůj plán na zaslání anonymního dotazníku řadovým členům MK s otázkami, jak 
jsou s fungováním MK spokojeni a co by případně chtěli zlepšit. Zároveň je nutné, aby předsedové 
upozornili své členy a vedení MK tak dostalo zpětnou vazbu od co možná nejvíce členů. Dotazník by se 
měl zasílat jednou ročně. 
 
David Vančík doplnil, že by do dotazníku bylo vhodné přiřadit i regionální klub. 
 
 

5. Horké křeslo 
 
 
Jediným přihlášeným do tohoto bodu byl Jakub Čermák, který svůj bod nakonec stáhnul, jelikož se na 
radě sešlo málo lidí, pro které by to mělo význam. 
 
 
 

6. Různé  
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Matěj Trávníček pohovořil o vzniku nové, nestranné mládežnické organizace Mladí občané, na jejichž 
konferenci o událostech na Ukrajině vystupoval. Upozornil ovšem, že dualita členství jak v MK, tak u 
Mladých občanů není možná a případný zájemce bude muset své členství v organizacích konzultovat se 
Smírčím výborem MK.  
 
 
Zapsali dne 18.12. 2014 v Praze  
 

                Jakub Mašek v. r. 
 
 
                      Kateřina Šustková v. r.  
 
 
Ověřil dne 24.12. 2014 v Doubravě 
 
                  PhDr. Matěj Trávníček v. r.  
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