Zápis ze zasedání Výkonného výboru MK
14. října 2014, Praha
Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Lukáš Vítek, Ondřej Jerman, Katka Šustková, Eva Heczková, Josef
Kaštil, Tamara Korešová, Milan Vyskočil, Jakub Čermák
S hlasem poradním: Jakub Mašek, Matěj Trávníček
Hosté: Jan Tichý
Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek, Petr Tomášek, Lukáš Havran, Vít Voseček, Jitka Bučková
Počet stran: 5
Počet příloh: 5
Příloha č. 1 – Prezenční listina
Příloha č. 2 – Žádost o finanční podporu – Fotosoutěž k výročí 17. listopadu 1989
Příloha č. 3 – Žádost o finanční podporu – Vernisáž Samet v Ostravě
Příloha č. 4 – Žádost o finanční podporu – Přednáška Evropská komise
Příloha č. 5 – Žádost o finanční podporu – Festival dětských her
Počet příloh stran: 6
Příloha č. 1 – 2
Příloha č. 2 – 1
Příloha č. 3 – 1
Příloha č. 4 – 1
Příloha č. 5 – 1
www.konzervativci.cz

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Přijetí nových členů
Regionální rozvoj
Zahraniční aktivity
Akce MK
Různé
Přijetí nových členů

Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu.
Hlasování: 9/0/0

Usnesení: VV MK bere na vědomí, že předseda MK určil zapisovatelem Jakuba Maška a volí ověřovatelem
zápisu Jiřího Fremra.
Hlasování: 9/0/0

Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů.
Hlasování: 9/0/0

Kontrola úkolů:
Úkol: Lukáš Vítek připraví do příštího VV MK koncept zprocesování stáží MK. – úkol splněn
Úkol: VV MK pověřuje Zahraniční klub, aby stránky MK na wikipedii přeložil do angličtiny a němčiny. –
úkol splněn
Úkol: VV MK pověřuje Lukáše Havrana, aby během druhé poloviny června zpracoval souhrn informací k
návrhu komplexní korporátní identity, včetně mutací pro regionální kluby MK. – úkol trvá
Úkol: Vít Voseček do příštího VV MK aktualizuje dopis a databázi adresátů (Malý fundraising MK). – úkol
trvá
Úkol: Vít Voseček do příštího VV MK připraví koncepci Velkého fundraisingu MK včetně databáze velkých
firem. – úkol trvá

Usnesení: VV MK vyzývá regionální kluby k zaslání seznamu akcí, které budou organizovat v roce 2015
s předběžným termínem, tématem, počtem účastníků a rozpočtem. Termín pro odevzdání je 25. října.
Pokud nebude seznam zaslán do tohoto termínu, pak VV MK neposkytne možnost čerpání dotací
z politických nadací pro rok 2014.
Hlasování: 9/0/0
Úkol: Tajemník zašle výzvu regionálním klubům.
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1. Přijetí nových členů
VV MK nebyly předloženy žádné žádosti o členství:

2. Regionální rozvoj
K tomuto bodu nezazněl žádný příspěvek.

3. Zahraniční aktivity
Lukáš Vítek informoval o akci EDS na Ukrajině, jejíž hlavní náplní bude sledování ukrajinských
parlamentních voleb, které proběhnou na konci měsíce. Na tuto akci byl vzhledem k nedostatku zájemců
a dalším okolnostem vyslán nečlen MK.
Lukáš Vítek pokračoval s popisem další akce EDS, která proběhne v Itálii a jejímž tématem budou
ekonomické problémy států EU, zejména se pak bude soustředit na nezaměstnanost mladých lidí. Lukáš
také navrhl obsazení delegace, která by zde měla Mladé konzervativce reprezentovat – Pavel Bláha a
Lukáš Vítek.
Usnesení: VV MK schvaluje delegaci na Council EDS v Itálii ve složení Lukáš Vítek a Pavel Bláha.
Hlasování: 9/0/0
Jiří Fremr dále nadnesl téma kompenzace za kongres EYC, který se tento rok v Praze nekoná. Lukáš Vítek
s Matějem Trávníčkem na to reagovali s tím, že je možné buď uspořádat náhradní akci v listopadu, nebo
v únoru, ta by byla i vzhledem k delší době na přípravu větší. Jiří Fremr vzniklou situaci označil za
„zklamání“ a sám se vyslovil pro uspořádání větší akce v únoru s podmínkou, že její financování bude
separované od rozpočtu, z něhož bereme finanční prostředky na akce EYC standardně.
Následovala diskuse členů VV MK ohledně organizace proběhlého kongresu EYC v prosinci 2013 a
možných zlepšení, které bychom mohli provést v rámci přípravy na únorovou akci.
Matěj trávníček také informoval o kongresu v Turku, který se koná 1. a 2. listopadu a je organizován
Pravými Finy. Na kongres hodlá v nejbližší době poslat pozvánku s výběrovým řízením.
Úkol: Matěj Trávníček pošle do členské základny e-mail s výběrovým řízením na kongres Pravých Finů.

www.konzervativci.cz

4. Akce MK
VV MK byly předloženy následující žádosti o podporu.
a. Festival dětských her
Usnesení: Žádost o finanční podporu byla zamítnuta z důvodu neúplnosti.
Hlasování: 9/0/0
b. Fotosoutěž k 25. výročí 17. listopadu 1989
Usnesení: Žádost byla zamítnuta. Zamýšlená alokace finančních prostředků neodpovídá pravidlům
Nadace.
Hlasování: 9/0/0
c. Samet v Ostravě
d. Evropská komise
Usnesení: Obě výše uvedené žádosti byly schváleny.
Hlasování: 9/0/0

5. Různé
Lukáš Vítek pronesl několik bodů ohledně organizovanosti MK. Za prvé by chtěl MK zapojit do dotačního
programu Erasmus plus, dále by rád člence Malé rady Karolíně Kubíkové, vzhledem k jejímu studiu
žurnalistiky, předal vedení časopisu Pravý úhel.

Usnesení: VV MK předává vedení časopisu Pravý úhel Karolíně Kubíkové.
Hlasování: 9/0/0

Dále se projednávala koncepce tvorby newsletteru, ten by měl opět začít chodit všem členům Mladých
konzervativců. Lukáš Vítek navrhuje převzít a adaptovat newsletter ODS pro potřeby MK.

Usnesení: VV MK deleguje tvorbu Newsletteru MK na Evu Heczkovou.
Hlasování: 9/0/0
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Jiří Fremr apeloval na pozvednutí Mladých konzervativců jakožto organizace, zejména upozornil na
nutnost přijímání nových členů a zvýšení aktivity jak vedení MK, tak regionálních klubů. Dále poukázal na
nezbytnost zvýšení atraktivity Mladých konzervativců pro studenty se středopravicovým a pravicovým
smýšlením, čehož by rád dosáhl organizací Náborové kampaně, ta by byla vedena přes internet, ale i
formou organizování konferencí a seminářů.
Jiří Fremr také oznámil, že od nynějška se Náborová kampaň stává pravidelným bodem diskuse každého
jednání VV MK do odvolání.

Úkol: Jan Tichý prověří fungování formuláře na zasílání žádostí o členství.
Jiří Fremr oznámil, že další VV MK chystá svolat na středu 22.10. 2014 od 19:00.

Zapsal v Praze dne 14. října 2014

Jakub Mašek v. r.

Ověřil v Praze dne 22. října 2014

Mgr. Jiří Fremr v. r.
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