Jednání Republikové a Malé rady MK
26. 9. 2015, Prostějov
Přítomní členové republikové rady a jejich zástupci: Matěj Trávníček, David Vaculík, Klára Šťastná, Jiří Fremr,
Lukáš Vítek, Jan Pečonka, Jan Tichý, Martin Černý, Libor Marčan, Eva Heczková, Roman Štěpánek, Kristián Grézl,
David Vančík, Vít Voseček, Jitka Bučková
Počet stran: 3
Počet příloh: 5
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Dopis Jakuba Siváka
Příloha č. 3 – Revize programového prohlášení MK
Příloha č. 4 – Priority pro budoucnost mladých
Příloha č. 5 – Věcný záměr změny Stanov MK
Počet stran příloh: 14
Příloha č. 1 – 1
Příloha č. 2 – 1
Příloha č. 3 – 8
Příloha č. 4 – 3
Příloha č. 5 – 1
Program:
1) Nová koncepce odborných klubů
2) Programová konference MK (31.10.-1.11.2015)
3) Nový web MK
4) Různé
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Usnesení: RR MK souhlasí s programem dle návrhu.
Hlasování: Schváleno optickou většinou

Usnesení: RR MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Jakub Mašek a ověřovatelem zápisu Matěj
Trávníček.
Hlasování: Schváleno optickou většinou

Usnesení: RR MK souhlasí s přítomností hostů.
Hlasování: Schváleno optickou většinou

1. Nová koncepce odborných klubů
Vít Voseček, jehož Výkonný výbor MK pověřil vypracováním nové koncepce činnosti pro odborné kluby,
přítomným představil výstupy své práce. Činnost odborných klubů by nově měla být lépe monitorována, navíc
přibude povinné minimum akcí a odborných článků, jež musí noví předsedové povinně vypracovat.
Do členské základny již šel e-mail s výběrovým řízením na předsedy odborných klubů. Vítek proto vyzval
případné zájemce, aby své přihlášky zaslali na info@konzervativci.cz do konce září.

2. Programová konference MK
Jakub Čermák informoval o přípravách na Programovou konferenci MK, která se bude konat 31. října v Kutné
hoře. Akce je koncipována jako víkendová a měla by se primárně zabývat třemi základními osami – 1) revize
programového prohlášení, 2) Dokument Priority pro budoucnost mladých a 3) změna stanov spočívající
ve snížení počtu místopředsedů a anulaci nadbytečného orgánu v podobě Grémia MK. Ubytování i stravování
bude zajištěno v centru Kutné hory. Samotná konference pak proběhne v Galerii Středočeského kraje. Celkový
počet delegátů by měl být přibližně 70.
Jakub poté popsal samotný program akce. Ten by měl začít v sobotu v 10 ráno úvodním zahájením
následovaným projednáváním Programového prohlášení MK. Dále by měla proběhnout diskuse s Janem
Zahradilem a Janem Skopečkem, po jejímž skončení bude následovat jednání o dokumentu Priority pro
budoucnost mladých. Posledním bodem programu pak bude diskuse ohledně změny Stanov MK. Po oficiální
„pracovní“ části programu bude následovat večeře a společenský večer.
Co se týče registrace na konferenci, tak ta bude probíhat skrze regionální předsedy, kteří budou účastníky
přihlašovat tajemníkovi MK.

3. Nový web MK
Jan Tichý a Matěj trávníček představili novou podobu webové stránky Mladých konzervativců. Současné
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stránky již začínají zastarávat, proto bude kompletně přepracována jejich grafická podoba. Co se funkčnosti
týče, stránka dozná menších změn. Konkrétně jde o nový způsob přihlašování zájemců o členství, který bude
nyní jednoduší a údaje z přihlášek se nově budou ukládat v databázi, což může posléze sloužit k různým
analýzám. Druhou změnou je změna v Malém fundraisingu MK. Dárci budou moci nyní přispět i s pomocí
platební karty.
David Vančík se v návaznosti na změnu v přihláškách zeptal, zda je nutné, aby byli noví členové přijímáni
Výkonným výborem. Odpovědí mu bylo, že je to jistá kontrola, aby daný regionální klub fungoval správně a
nenabíral „černé duše“. Možností je i to, že by byli v případě potřeby přihlášky posílány tajemníkovi, který o
nich nechá hlasovat Výkonný výbor per rollam.
Další otázku směřoval Libor Marčan, nový předseda RK MK Karviná na smysluplnost trojlístků, které musí
členové každoročně vyplňovat při placení příspěvků. Matěj Trávníček uvedl, že jejich zrušení konzultoval, ovšem
ústřižky plní v současné době několik funkcí – 1) slouží jako pokladní doklad, který je nutný dle zákona, 2)
zajišťují jakousi kontrolu, že člen opravdu příspěvek zaplatil.

4. Různé
Lukáš Vítek popsal současné snahy Mladých občanů (MOB) o spolupráci s dalšími organizacemi jako Mladé
ANO, Mladí komunisté či Idealisté (extrémní křídlo Mladých sociálních demokratů). Tato snaha vznikla jako
odpověď na novou platformu mládežnických organizací AMPO, jejíž součástí budou i Mladí konzervativci.
Závěrem je, že Mladí konzervativci budou spolupracovat s MOB i nadále, klíčová je pro nás ovšem spolupráce
v rámci AMPO, které by mělo být hlavní mládežnickou platformou sdružující jednotlivé organizace. Mladí
konzervativci mají rovněž ve své gesci organizaci listopadové konference AMPO.
David Vančík v návaznosti na to informoval, že plánují s MOB na půdě katedry politologie Univerzity Palackého
každý měsíc organizovat diskuse se zástupci dalších mládežnických organizací. Debaty zároveň poslouží jako
prostředek k představení kandidátů před krajskými volbami.

Jednání Malé rady MK
Přítomní členové Malé rady MK: Matěj Trávníček, Klára Šťastná, Lucie Pichlerová, Kristián Grézl
Matěj Trávníček informoval, že vzhledem k rezignaci Ondřeje Pavelka na funkci člena Smírčí komise je nyní
potřeba zvolit na zbytek volebního období jednoho dalšího člena. David Vančík navrhl člena RK MK Olomouc
Zdeňka Černohouse, který by vzhledem ke svému právnickému vzdělání měl splňovat příslušné požadavky.
Usnesení: Malá rada volí členem Smírčí komise Zdeňka Černohouse.
Hlasování: 4/0/0

Zapsal v Praze dne 26. září 2015
Jakub Mašek v. r.
Ověřil v Praze dne 1. října 2015
PhDr. Matěj Trávníček v. r.
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