
www.konzervativci.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zápis z jednání Výkonného výboru MK 
 

 

18. února 2015, Praha 
 

 
Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Lukáš Vítek, Ondřej Jerman, Milan Vyskočil, Tamara Korešová, Jakub 
Čermák, Josef Kaštil 
 
S hlasem poradním: Jakub Mašek 

 
Hosté: Jan Tichý, Marek Matějka 

 
Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek, Petr Tomášek, Jitka Bučková, Vít Voseček, Katka Šustková, 
Eva Heczková  

 
Počet stran: 4 

 
Počet příloh: 2 

 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 
Příloha č. 2 – Žádost o finanční podporu  

 

Počet stran příloh: 3 

 
Příloha č. 1 – 2 
 
Příloha č. 2 – 1 

 
 
Program: 
 

1) Přijetí nových členů   
2) Regionální rozvoj  
3) Zahraniční aktivity 
4) Náborová akce MK 
5) Akce MK 
6) Různé 
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Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu. 

 
Hlasování: 7/0/0 
 

 

Usnesení: VV MK bere na vědomí, že předseda MK určil 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: Tajemník zašle doplněnou koncepci akcí k Velkému fundraisingu MK na vvmk@konzervativci.cz, kde 

ji budou členové VV MK připomínkovat a doplňovat. – úkol splněn  

 

 

1. Přijetí nových členů  
 
VV MK byly předloženy následující žádosti o členství:  

 

RK MK Olomouc – Hedvika Žádníková, Luděk Hájek, Jan Kirner, Anna Poňuchálková, Pavel Kucharčuk  

 

RK MK Praha – Kryštof Kotyca, Josef Lucák 

 

RK MK Plzeň – Lucie Kratochvílová  

 

Usnesení: VV MK přijímá výše uvedené zájemce o vstup do řad MK.  

  

Hlasování: 7/0/0 

 

 
2. Regionální rozvoj 

 
 
Milan Vyskočil informoval o konání pilotní akce vznikajícího regionálního klubu v Hodoníně, tou byla 
beseda s poslankyní Janou Fischerovou. Klub již VV MK dodal zakládající listinu, další nutnou podmínkou 
je tedy dodání přihlášek zakládajících osob a zaslání fotek z konání akce na HK MK, poté již může být klubu 
udělena licence.  
 
Co se týče zakládání regionálního klubu v Klatovech, nenastal od minulého jednání VV MK žádný vývoj.  
 
 

3. Zahraniční aktivity 
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EDS - Lukáš Vítek popsal průběh přeměny MK ze člena na tzv. přidruženého člena. To pro MK ve výsledku 

znamená, že se na nás nebudou vztahovat členské poplatky, ale zároveň nebudeme moci nominovat naše 

členy do předsednictva EDS. Lukáš uvedl, že přeměnu dokončí na Zimní univerzitě EDS, kam jede jako člen 

delegace MK. Zároveň uvedl, že v případě, že se budou chtít MK stát znovu členem, není při hlasování 

nutný konsenzus, ale pouze nadpoloviční většina.  

 

 

4. Náborová akce MK 
 
 

Jan Tichý informoval, že v nejbližších dnech započne výroba grafiky stránky. Samotný vývoj webových 

stránek započne až dostane logomanuál MK. 

 

Jakub Čermák představil základní body svého dokumentu s názvem „Průvodce světem mladého 

konzervativce“, který popisuje základní fungování a činnost MK jak novým členům, tak i členům 

potencionálním  (pro ty by měl sloužit jako dokument propagační). Jakub dále představil návrhy kampaní 

k Náborové akci MK. 

 

Úkol: Jakub Čermák pošle „Průvodce světem mladého konzervativce“ včetně návrhů náborových kampaní 

na vvmk@konzervativci.cz.  

 

 

5. Akce MK 
 
Jiří Fremr uvedl, že podmínky podpory z HSS zůstávají pro tento rok totožné jako v roce minulém. Finanční 
částka vyhrazená pro regionální kluby MK na pořádání akcí je ve výši 100 000,- Kč, mimo to HSS podpoří 
konání Letního kempu MK.  
 
VV MK byla předložena žádost o finanční podporu akce ze strany RK MK Olomouc.  
 

a. Diskuse s Ivanem Langerem  
 
Usnesení: Žádost byla schválena.  
 
Hlasování: 7/0/0 
 

Jiří Fremr informoval, že již potvrzení  hosté na akci „Budoucnost české pravice“ jsou I. panel – Lukáš 

Kovanda, Petr Sokol, Ivan Langer a II. Panel – Petr Fiala, Petr Mach, Karel Schwanzenberg. Vzhledem 

k tomu, že se nepodařilo kontaktovat Jindřicha Šídla, bude akci nejspíše moderovat sám Jiří. Samotná 

akce bude následována společenským večerem, kam budou pozváni jak současní a bývalí členové MK, tak 

i někteří členové ODS. 

 

 

6. Různé 
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Lukáš Vítek informoval o stážích MK v EP. Zatím se přihlásili 2 zájemci, výběrové řízení by mělo proběhnout 
tak, že zájemci zašlou motivační dopisy v ang, případně ještě podstoupí osobní pohovor.  
 
Co se týče stáží u Evžena Tošenovského, má s ním Lukáš schůzku v Bruselu příští týden, kde by se měli 
dohodnout na konkrétních podmínkách.  
 
Ondřej Jerman informoval o průběhu volebního sněmu v RK MK Liberec. Novým předsedou se stal Martin 
Chroust.  
 
Lukáš Vítek dodal, že RK MK Praha minulý týden také pořádala volební sněm. Předsedou byl zvolen Martin 
Černý a I. místopředsedkyní Kristýna Dudková.  
 
Mladí občané organizují příští týden diskusi na téma ženské kvóty, MK zde bude reprezentovat Eva 
Heczková.  
 
Marek Matějka, bývalý I. místopředseda RK MK Praha VV MK oslovil s tím, že by měl zájem pronajmout si 
jednu z kanceláří na HK MK, jako nájem nabídl měsíčně platit 2000,- Kč.  
 
Usnesení: VV MK pronajímá kancelář na HK MK Markovi Matějkovi. 
 
Hlasování: 7/0/0  
 

Jiří Fremr jednání ukončil a zároveň svolal další jednání VV MK na 4. března 2015. 
 

 
Zapsal v Praze dne 18. února 2015 

 
  Jakub Mašek v. r. 

 
Ověřil v Plzni dne 23. února 2015 

 
Mgr. Jiří Fremr v. r 
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