
 

Zápis ze zasedání Výkonného výboru MK    

    

    

22. října 2014, Praha    

    

    

Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Lukáš Vítek, Ondřej Jerman, Katka Šustková, Eva Heczková, Josef 

Kaštil, Jitka Bučková, Lukáš Havran, Jakub Čermák, Vít Voseček    

    

S hlasem poradním: Jakub Mašek, Matěj Trávníček, Lucie Pichlerová    

    

Hosté: Jan Tichý, Dominik Mališ, Tomáš Kroupa, David Vaculík    

    

Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek, Petr Tomášek, Milan Vyskočil, Tamara Korešová     

    

Počet stran: 7    

    

Počet příloh: 2    
    

Příloha č. 1 – Prezenční listina    

    

Příloha č. 2 – Žádost o finanční podporu – Festival dětských her     

    

Počet příloh stran: 4    
    

Příloha č. 1 – 2    

    

Příloha č. 2 – 2    

    

   

   

   

      

                                                                
        



Program:    

    

1) Přijetí nových členů     

2) Regionální rozvoj     

3) Zahraniční aktivity    

4) Akce MK    

5) Náborová a marketingová kampaň MK     

6) Fundraising MK     

7) Různé    

     

Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu.    

   

Hlasování: 8/0/0    
   

Usnesení: VV MK bere na vědomí, že předseda MK určil zapisovatelem Jakuba Maška a volí 

ověřovatelem zápisu Jiřího Fremra.    

    

Hlasování: 8/0/0    

    

Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů.    

    

Hlasování: 8/0/0    
    

    

Kontrola úkolů:    

    

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 splněn    

    

Úkol: Vít Voseček do příštího VV MK aktualizuje dopis a databázi adresátů (Malý fundraising MK). – úkol 

splněn    

    

Úkol: Vít Voseček do příštího VV MK připraví koncepci Velkého fundraisingu MK včetně databáze 

velkých firem. – úkol trvá    

    

Úkol: Tajemník zašle výzvu regionálním klubům (vytvořit seznam plánovaných akcí na rok 2015). – úkol 

splněn    

   

Úkol: Jan Tichý prověří fungování formuláře na zasílání žádostí o členství. – úkol splněn    

    

    

    



1. Přijetí nových členů     
    

VV MK nebyly předloženy žádné žádosti o členství:     

    

    

2. Regionální rozvoj    
    

K tomuto bodu nezazněl žádný příspěvek.    

    

    

3. Zahraniční aktivity    
    

a. EYC    

    

Lukáš Vítek započal diskusi se zprávou o údajném zhoršení pověsti Mladých konzervativců na 

mezinárodním poli, co se týče organizovanosti MK a schopnosti pořádat mezinárodní akce. Informaci 

prý dostal od předsedy EYC Tima Diera. Dále upozornil na fakt, že s největší pravděpodobností budeme 

na začátku příštího roku pořádat náhradní akci (za Kongres EYC o který jsme bohužel přišli), kde bude 

nutné odvést co nejlepší práci a obnovit tak naši dobrou pověst.    

    

Jakub Čermák na to reagoval s tím, že na mezinárodní akce konané v ČR by bylo vhodné zvát experty 

napojené na ODS, což by mělo pro účastníky větší přidanou hodnotu.     

    

Na jednání dorazili Ondřej Jerman a Eva Heczková, počet členů Výkonného výboru MK se zvyšuje na    

10.     

    

Matěj Trávníček pokračoval popisem současné situace v EYC, kdy byly v nedávné době přijaty dvě nové 

organizace – Turecká AKP a Forza Italia. Dle jeho slov Board EYC nebyl nikdy řádně svolán, oficiální 

schvalování akce v Cambridge také neproběhlo a nikdy nebyl představen Financial report za Letní kemp 

ve Švédsku. Board prý bezvýhradně podporuje předsedu EYC Tima Diera.     

    

Matěj dále navrhl dvě řešení. První je přímá cesta – napsat oficiální dopis pokladníkovi EYC, aby MK 

poskytl Financial report za Letní kemp. Druhé řešení je nikoho ohledně výše zmíněných problémů 

neinformovat, ale přitvrdit jednání vůči vedení a požadovat jisté kompenzace.    

    

Jiří Fremr apeluje na zástupce při EYC, aby v jednání a komunikaci směrem k předsedovi přitvrdili, 

zejména při vyjednávání o náhradní akci v ČR příští rok.    

    

Lukáš Vítek též informoval o nové mládežnické organizaci NOVA, které by MK mohli poskytnout 

odbornou pomoc a „know how“. NOVA by se prý také ráda stala členem EYC a její vedení by mělo být 

v rámci navázání dobrých vztahů pozváno na velký listopadový workshop do Plzně.      

    

Úkol: VV MK na svém dalším zasedání projedná další kroky našich zástupců při EYC o jejich dalším 

postupu v rámci jednání o konání akce EYC v ČR.     

  



B Praví Finové    

    

Matěj Trávníček připomenul možnost vyrazit na Kongres Mladých Finů a reprezentovat zde MK. Bohužel 

nikdo zatím neprojevil zájem. Výkonný výbor se proto rozhodl zástupci MK financovat cestovní 

náklady ve výši 2/3 z celkové částky.     

    

C EDS    

    

Lukáš Vítek oznámil, že se nám bohužel nepodařilo získat původně plánovanou akci EDS na květen 

příštího roku, místo toho se uskuteční v Polsku, kde ji bude pořádat organizace, která ani není součástí 

EDS. Navrhl ovšem alternativu, že bychom jednotlivé organizace mohli pozvat individuálně, nikoli pod 

záštitou EDS.    

    

Další špatnou zprávou je, že se na Talinské konferenci Mladí konzervativci v rámci EDS dostali do jiné 

členské kategorie, což mimo jiné znamená, že se naše roční příspěvky zvětšily z 600 na 900 euro.     

    

David Vaculík dodal, že mu při neoficiálním rozhovoru s předsedkyní EDS bylo řečeno, že jedním z 

důvodů pro zvýšení poplatku je členství Mladých konzervativců v EYC a také současné finanční 

problémy, které EDS momentálně sužují.     

    

Jiří Fremr to okomentoval tím, že v tomto případě pro nás členství v EDS ztrácí smysl. Zástupci by podle 

něj měli hrozbou výstupu (ke kterému by se podle všeho mohla přidat i ODM) vyvinout na vedení EDS 

dostatečný tlak a žádat jisté náhrady.    

    

Následovala diskuse ohledně zahraničních akcí, kdy podle Matěje Trávníčka a dalších je akcí přespříliš a 

členové ztrácejí motivaci na ně jezdit. Nabízejícím se řešením je podle něj snížení počtu akcí a možná i 

poskytnutí částečného krytí nákladů jednotlivým účastníkům.     

    

Úkol: Zahraniční klub zpětně zjistí jména účastníků zahraničních akcí včetně fee na těchto akcích.    

    

    

4. Akce MK    
     

VV MK byla předložena následující žádost o podporu.     

        

a. Festival dětských her     

    

Usnesení: Žádost o finanční podporu byla zamítnuta z důvodu věcné nesprávnosti. Financování této 

transakce bude koncipováno jako interní transakce mezi HK MK a RK MK Ostrava.     

    

Hlasování: 10/0/0    

    

   

   



Vzhledem k přítomnosti zástupce Mladých republikánů v Praze ve druhé půlce prosince, navrhl Lukáš 

Vítek na toto datum organizaci Vánočního večírku. Místo konání ovšem zatím stále není jasné, zejména 

proto, že standardní místo konání (HK MK), je v momentální době po rekonstrukci a úklidu.     

    

Usnesení: VV MK ustanovuje datum konání Vánočního večírku MK na 18. prosince 2014.    

     

Hlasování: 10/0/0    

    

Úkol: Členové VV MK navrhnou do příštího jednání potencionální místa konání Vánočního večírku.    

   

    

5. Náborová a marketingová kampaň MK    
    

Jiří Fremr vyzval přítomné, aby vyslovili své návrhy, jak zajistit zvýšení počtu zájemců o členství v MK a 

atraktivnosti MK pro mladé lidi se středopravicovým a pravicovým smýšlením.    

    

Lukáš Vítek započal diskusi sérií návrhů, podle něj bychom měli v rámci kampaně cílit primárně na 

sociální sítě, které nevyžadují takovou finanční investici. Kampaň by měla zdůrazňovat největší 

přidanou hodnotu, kterou může MK svým členům poskytnout – stáže v Americkém Kongresu, u 

Amerických senátorů,  v Evropském parlamentu či stáže v Senátu ČR, na příkladech Evy Heczkové a 

Silvie Perďochové. Toto by podle něj bylo možné spojit (vzhledem k tomu, že je nepravděpodobné 

úplné naplnění předem sjednaných míst členy MK) s tím, že bychom místa na těchto stážích mohli 

nabízet středním školám (př. SOŠ pro administrativu EU v Praze) a tímto způsobem získávat nové členy 

i rozšiřovat portfolio středních škol se kterými v současné době spolupracujeme.     

    

Matěj Trávníček tuto strategii striktně odmítl, podle něj bychom tyto benefity měli poskytovat členům 

MK, nikoli nečlenům u kterých je pravděpodobnost vstupu v současné době neznámá. Vzhledem k 

omezeným prostředkům je nutná efektivní alokace finančních prostředků, což je dle jeho názoru virální 

marketing a FB kampaň, která by měla být dlouhodobějšího charakteru (cca půl roku).     

    

Jiří Fremr připomněl, že nejde pouze kvantitu, ale i o kvalitu a akceschopnost nových členů. 

Požadovanou velikost členské základny vytyčil na 800 – 1000 členů. Dále navrhl integrovat do FB 

kampaně např. zájezdy do EP (s čímž už má vedení RK MK Plzeň zkušenosti), kdy by bylo v rámci FB 

kampaně zorganizováno výběrové řízení a následně vybráni účastníci zájezdu, kteří by byli vhodnými 

adepty pro vstup.     

    

Lucie Pichlerová navrhla diverzifikovat místa konání přednášek, čímž bychom mohli oslovit daleko širší 

okruh studentů. Jiří Fremr dodal, že je třeba nejprve zvýšit počet přednášek a konferencí, které 

organizují regionální a odborné kluby.     

    

Lukáš Vítek zmínil stále se zmenšující ochotu středních i vysokých škol (v Praze) nechat ve svých 

prostorách Mladé konzervativce organizovat přednášky.     

   

Jakub Čermák doplnil, že je třeba cílit i např. na reklamy na Google. Dále by podle něj bylo dobré v 

kampani uvést příklady úspěšných lidí, kteří byli dříve v řadách Mladých konzervativců, nejen ze světa 

politiky ale i businessu. Co se týče organizace přednášek, měli bychom podle něj cílit na 4. ročníky  



středních škol a vše sjednávat přímo skrze námi vytipované učitele, se kterými je posléze možné navázat 

trvalou spolupráci.      

    

Podle Matěje Trávníčka nesmí vedení MK suplovat činnost regionálních a odborných klubů. Navrhl také 

organizaci jedné velké „vlajkové akce MK“, po vzoru Studentského summitu, čímž bychom mohli 

přilákat nové členy, ad hoc akce (většího charakteru) jsou podle něj chybou.     

    

Dalším nutným opatřením je prověrka odborných klubů MK, protože některé (př. ekonomický a právní) 

s velkou pravděpodobností nefungují ideálně. Je třeba po nich požadovat určitá kritéria – př. koncepce 

rozvoje, seznamy proběhlých a plánovaných akcí, motivační dopisy předsedů atd.    

     

Matěj Trávníček zároveň navrhl možnost zahrnout do jednání Republikové rady MK workshop o 

organizaci přednášek, kdy by mohli zkušenější členové vedení MK poskytnout ostatním know how, 

jakým způsobem akce organizovat.     

    

Jiří Fremr nadnesl téma nové Newsletteru MK, který by mohl být klíčovým nástrojem k obnovení aktivity 

členské základny, členové by se měli o akce zajímat a sami vyvíjet v tomto ohledu iniciativu. Zároveň 

upozornil na povinnost předsedů -  členy o akcích informovat.    

    

Úkol: Eva Heczková na příštím jednání VV MK představí koncept Newsletteru MK.     

    

Ondřej Jerman vyslovil hypotézu, že problém není v nedostatku informovanosti členské základny, ale 

spíše v neaktivnosti a nízké ochotě pro MK pracovat.     

    

Jiří Fremr zdůraznil potřebu zvýšit aktivitu vedení MK a zvrátit poklesový trend, ve kterém se v současné 

době Mladí konzervativci jakožto organizace nachází. Pozvánka na jednání Republikové rady by podle 

něj měla jít do celé členské základny.     

    

Matěj Trávníček doplnil, že by na Republikové radě rád dal možnost všem, kteří by chtěli prezentovat 

svoje nápady pro zlepšení činnosti MK a své zkušenosti.    

    

Úkol: Lukáš Havran pošle návrh komplexní korporátní identity členům VV MK (v ideálním případě 

tajemníkovi, který ho rozešle spolu se zápisem).    

    

    

6. Fundraising MK    
    

Tento bod se přesunuje na další jednání VV MK.     

    

    

7. Různé    
    

Úkol: VV MK zahrne do svého dalšího jednání bod webové stránky.      

    

Katka Šustková pouze informovala, že se stáže v Senátu ČR začínají pomalu řešit (vzhledem k nedávným 

senátním volbám).    



    

Další potencionální akcí bude setkání bývalých členů MK se současným vedením VV MK, je potřeba 

zajistit seznam kontaktů, nejlépe z akce 20 let MK.     

    

Úkol: Tajemník a Matěj Trávníček se pokusí databázi adresátů z akce 20 let MK najít.      

    

    

Jiří Fremr určil předběžné datum konání další jednání VV MK na 5.11. 2014.    

    

       

Zapsal v Praze dne 22. října 2014    

    

    

  Jakub Mašek v. r.    

    

Ověřil v Plzni dne 29. října 2014    

    

    

Mgr. Jiří Fremr v. r.    

    


