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 Zápis z jednání Výkonného výboru MK  
 
 
 

17. prosince 2014, Praha 
 
 
Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Lukáš Vítek, Ondřej Jerman, Jakub Čermák, Katka Šustková, Jitka 
Bučková, Vít Voseček, Eva Heczková 
 
Nepřítomní členové VV MK: Petr Tomášek, Milan Vyskočil, Josef Kaštil, Tamara Korešová 
 
S hlasem poradním: Jakub Mašek, Matěj Trávníček, Lucie Pichlerová 
 
Hosté: Jan Tichý  
 
 
Počet stran: 5 
 
Počet příloh: 1 
 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 
Počet příloh stran: 2 
 
Příloha č. 1 – 2 
 
 
Program: 

 
1) Přijetí nových členů 
2) Regionální rozvoj 
2) Zahraniční aktivity 
3) Akce MK  
4) Fundraising MK 
5) Různé 

 
 

Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu. 
 
Hlasování: 7/0/0  
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Usnesení: VV MK určuje zapisovatelem Jakuba Maška a volí ověřovatelem zápisu Jiřího Fremra. 
 
Hlasování: 7/0/0 
 
 
Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů 
 
Hlasování: 7/0/0 
 
 
Kontrola úkolů:  
 
 
Úkol: Vít Voseček do příštího VV MK připraví koncepci Velkého fundraisingu MK včetně databáze velkých 
firem. – úkol trvá 
 
Úkol: Zahraniční klub zpětně zjistí jména účastníků zahraničních akcí včetně fee na těchto akcích. – úkol 
trvá 
 
Úkol: Návrh pracovní skupiny pro Newsletter MK bude v prozatimní podobě prodiskutován na dalším VV 
MK. – úkol splněn 
 
Úkol: Matěj Trávníček zašle dopis k Malému fundraisingu členům VV MK. – úkol trvá 
 
Úkol: Matěj Trávníček zašle zápis pracovní skupiny pro Newsletter MK členům VV MK. – úkol trvá 
 
 

1. Přijetí nových členů 
 
 
VV MK byla předložena žádost o členství Terezy Gazdíkové (RK MK Pardubice). 
 
Usnesení: VV MK přijímá zájemkyni o vstup do řad MK. 
 
Hlasování: 7/0/0 

 
 

2. Regionální rozvoj 
 
 
Jiří Fremr informoval o iniciativě založit nový regionální klub v Hodoníně. Celou záležitost řeší Milan 

Vyskočil, který již zájemcům zaslal všechny požadované dokumenty potřebné k založení klubu. Podmínka 

nutná k založení klubu (zorganizování akce) by měla být splněna již příští rok v lednu, průběh akce by měl 

též přijet shlédnout Milan Vyskočil.  

 
Vzhledem k příchodu Víta Vosečka a Jakuba Čermáka se počet členů VV MK zvyšuje na 9. 
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3. Zahraniční aktivity 
 
 
EDS - Lukáš Vítek popsal vzniklou situaci, kdy byli Mladí konzervativci v rámci EDS přeřazení do jiné členské 
skupiny, z čehož mimo jiné plynulo zvýšení členského poplatku z 600€ na 900€. To jsme nechtěli 
akceptovat, a proto byl Lukáš pověřen vyjednáváním s předsednictvem EDS. To proběhlo na akci EDS 
v Itálii, kde byla MK nabídnuta možnost stát se tzv. přidruženým členem, což pro MK znamená nulové 
členské poplatky, ale s tím přijdeme i o možnost volit na Kongresu EDS a mít naše zástupce 
v předsednictvu EDS.  
 
Na to reagoval Jiří Fremr s tím, že je nutné zjistit, zda to pro MK znamená i právo veta, které by bylo nutné 
v tom případě, že by se členem EDS chtěla stát jiná česká organizace. Lukáš je pověřen zjistit informaci 
ohledně veta a celou záležitost v březnu na Zimní univerzitě EDS v Bruselu dotáhnout do konce.  
 
EYC -  Matěj Trávníček byl na Kongresu v Istanbulu zvolen EYC Secretary General, což Jiří Fremr zhodnotil 
jako pozitivní informaci, díky tomuto postu bude vedení MK lépe schopno nahlížet do vnitřního fungování 
EYC, které nám zatím zůstávalo skryté.  
 
DEMYC – Lukáš Vítek pouze konstatoval, že DEMYC se stále nachází v situaci kompletního rozkladu, na 
začátku příštího roku se ovšem koná volební Kongres, kde bude navoleno nové předsednictvo. Lucie 
Pichlerová, stálá zástupkyně MK při DEMYC na něm předběžně přislíbila svoji účast.   
 
EYDU – Lukáš Vítek informoval o aktuální situaci v EYDU, kdy zde figurují dvě znesvářená křídla, jež spolu 
svádějí vnitro-organizační boj. Lukáš proto navrhl uspořádat konferenci, kde by se snažil obě strany dovést 
ke vzájemné dohodě. Jiří Fremr na to reagoval s tím, že by to musela být nízko-nákladová akce.  
 
Úkol: Lukáš Vítek rozpracuje návrh akce EYDU včetně předběžného datumu, místa a předpokládaných 
nákladů.   
 
Lukáš Vítek na závěr informoval přítomné o tom, že i tento rok budou mít Mladí konzervativci možnost 
absolvovat stáže od IRI v USA, podrobnosti by měl mít v blízké době.  
 

 
4. Akce MK  

 
 
Jiří Fremr informoval, že finanční podpora HSS (Hans seidel stiftung) směrem k Mladým konzervativcům 
bude příští rok podle předběžných jednání probíhat v nezměněné podobě.   
 
Co se týče jednání s KAS (Konrad Adenauer Stiftung), je zde velká pravděpodobnost, že dojde k obnovení 
našich vztahů s nimi. Důvodem je spolupráce MK s Jiřím Pospíšilem.  
 
Jiří zároveň zároveň uvedl, že se v druhé polovině února uskuteční Zimní univerzita MK. 
 
 

5. Fundraising MK  
 
 
Vít Voseček informoval, že vytváří seznam členů ODS, kteří by mohli MK finančně podpořit. První várku 
dopisů s žádostmi o podporu má v plánu rozeslat po vánocích.  
  
Co se týče Velkého fundraisingu MK chystá se Vít vytvořit seznam firem, jež bychom mohli oslovovat. 
Přiznal ovšem, že koncepce není prozatím hotová. 
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Úkol: Vít Voseček do příštího VV MK rozpracuje koncepci Velkého fundraisingu MK.  
 
Úkol: Členové VV MK budou připomínkovat dopis k Fundraisingu MK, který má Vít za úkol zaslat na 
vvmk@konzervativci.cz.  
 
 

6. Různé  
 
 
Ondřej Jerman přečetl přítomným Řád knihovny MK a požádal VV MK o schválení. 
 
Usnesení: VV MK schvaluje Řád knihovny MK v předloženém znění.  
 
Hlasování: 9/0/0 
 
Roman Štěpánek informoval o žádosti směrované MFČR na podporu studijního zájezdu do Švýcarska, ta 
bohužel neuspěla s odůvodněním, že byla příliš politická. Roman navrhl žádost zaslat znovu, ovšem pod 
záštitou jiné organizace (OPS), která by Mladým konzervativcům následně místa nabídla. Zájezd by se měl 
konat v létě.  
 
Roman dále informoval o projektu Vyšegrádské čtyřky týkající se 70. letého ukončení 2. světové války do 
nějž by se MK mohli teoreticky zapojit. Výstupem mají být strukturované rozhovory s pamětníky a další 
dokumenty. Jiří Fremr dodal, že by projekt mohl být kofinancován ze strany nadací.  
 
Další potencionální projekty by mohly čerpat finance z fondů Erasmus plus. MK by ovšem museli oslovit 
partnerské organizace a sdružit velké množství členů, kteří jsou ochotni vymyslet a vypracovat projekt 
s celoevropským dopadem. Výzva k zasílání projektů je ze strany Evropské komise, projekt je naplánován 
jako dvouroční s financováním 150 000 CZK/ročně.  
 
Posledním z projektů je výměna mládeže, která by mohla proběhnout pod záštitou MK s tím, že by šlo o 
výměnu účastníků mezi studenty českých a zahraničních vysokých škol. Projekt je jednak kofinancovaný 
a navíc obsahuje diety pro účastníky výměny.  
 
Lukáš Vítek nadhodil téma vztahů MK z ODS, došlo podle něj ke zhoršení vztahů s některými funkcionáři 
ODS, kvůli podpoře Jiřího Pospíšila. Jiří Fremr odpověděl, že podpora ODS nadále trvá a vzniklou situaci si 
vyjasnil s Janem Zahradilem, podle něho není v žádném případě problém, když MK pořádají akce 
s podporou jiných pravicových europoslanců. Jiří konstatoval, že nechce, aby se MK stali prostředkem 
k vyřizování sporů. Uvedl však, že MK mají příslib získat na pořádání akcí od Jiřího Pospíšila 2krát tolik, co 
dostávají od AECR, včetně možnosti absolvování stáží v Kanceláři Jiřího Pospíšila s příspěvkem na jídlo a 
bydlení 1000€.  
 
Jiří Fremr následně varoval Lukáše Vítka před hrozbou vzniku dvojkolejnosti při vyjednávání s ODS. Jsme 
dle něj pro ODS naprosto rovnocený partner, který ji má ambici pomáhat při pronikání mezi mladé, pro 
které není ODS příliš atraktivní a má tak problém se získáváním mladých lidí.  
 
Jiří Fremr oznámil, že na post člena Výkonného výboru MK rezignoval Lukáš Havran. Zároveň apeloval na 
členy VV MK, aby se výborů poctivě účastnili, docházka je podle něj naprosto tristní a je neustále nutné 
řešit problémy s neusnášenischopností.  
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Zapsal dne 17.12. 2014 v Praze  
 

           Jakub Mašek v.r. 
 
Ověřil dne 4.1. 2015 v Plzni  
 
         Mgr. Jiří Fremr v.r.  
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