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Zápis ze zasedání Výkonného výboru MK 
 

 

28. srpna 2014, Praha 
 

 
Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Lukáš Vítek, Ondřej Jerman, Katka Šustková, Vít Voseček, Jitka 
Bučková, Tamara Korešová, Milan Vyskočil, Jakub Čermák 
 
S hlasem poradním: Jakub Mašek, Matěj Trávníček, Jakub Sivák, Jan Tecl, Martin Hučko 

 
Hosté: Jan Tichý, Štěpán Křeček 

 
Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek, Petr Tomášek, Lukáš Havran, Josef Kaštil, Eva Heczková 

 
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  

3) Zahraniční aktivity 

4) Akce MK 

5) Komunální a senátní volby 2014 

6) Fundraising  

7) Různé 
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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 trvá  
 
Pozn. k úkolu - Úkol se sjednocuje a přenáší se jak na koncepci stáží v Senátu ČR, tak Evropském 
parlamentu.  

 

Úkol: VV MK pověřuje Zahraniční klub, aby stránky MK na wikipedii přeložil do angličtiny a němčiny. – 
úkol trvá  

 

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: Tajemník upozorní Lukáše Havrana na jeho úkol. 
 
 

 

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

 

RK MK Olomouc – Nikola Kucharčuková 
 
RK MK Střední Čechy – Jan Pleskač 
 

 
Usnesení: Oba uchazeči o vstup do MK byli přijati. 

 
Hlasování: 9/0/0
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Jiří Fremr k bodu dodal, že vzhledem k poklesu zájemců o členství v MK, který VV MK v poslední době 

pozoruje, uvažuje o náborové kampani, která by měla zvýšit všeobecnou známost MK. Dále hovořil o 

možnosti rozjetí projektu vysokého školství, který by si vzhledem ke své práci na HK ODS mohl vzít do 

svých kompetencí Ondra Jerman. 

 
 

2. Regionální rozvoj 
 
 
Milan Vyskočil informoval, že do tohoto bodu žádné novinky nemá. Popsal pouze činnost nejnovějšího 

regionálního klubu v Rokycanech, který se již zapojil do regionální kampaně. 

 

3. Zahraniční aktivity 
 
 
IYDU - Lukáš Vítek informoval o Kongresu IYDU, kde Mladé konzervativce reprezentoval Jan Václav 

Nedvídek. Organizace je podle jeho slov rozdělena na dvě frakce a podle všeho se zdá, že se další 

volební kongres bude konat již v říjnu. 

 

EDS – Jako každé léto v EDS proběhl volební kongres, tentokrát v estonském Talinu. Nikdo za Mladé 

konzervativce tentokrát nekandidoval, ovšem příští rok se bude o pozici místopředsedy pravděpodobně 

ucházet David Vaculík, který bude tento rok působit coby editor týmu Bullseye. 

 

DEMYC – Lukáš Vítek po akci DEMYCu v Srbsku pouze konstatoval, že se v této organizaci od 

konference, která se konala minulý rok v Praze téměř nic neudálo. V říjnu by ovšem měla uspořádat 

volební kongres, kde bude na pozici předsedy aspirovat nynější generální tajemník Javier Hurtado Mira.  

 

EYC – Lukáš Vítek informoval o konferenci EYC v Cambridge, které se zúčastní spolu s dalším členem z RK 

MK Praha. VV MK dále řešil vzniklou situaci ohledně Kongresu EYC, který se tento rok výjimečně nebude 

konat v Praze ale v Turecku. Předseda EYC za tuto „ztrátu“ neoficiálně přislíbil kompenzaci ve formě 

náhradní akce v ČR, oficiálně se ale vše bude řešit až v září v Cambridge. Jiří Fremr zdůraznil, že je třeba 

tuto kompenzaci získat a obhájit tak naši silnou pozici v EYC. 

 

Matěj Trávníček popsal průběh akce Towards New Turkey, kde Mladé konzervativce reprezentoval, je 

zde podle něj pro MK mnoho možností navázání budoucí spolupráce, zejména s mládežnickou odnoží 

turecké AKP. 

 

Minulý týden se delegace Mladých konzervativců vrátila z Letní univerzity ODM na Slovensku. Zde také 

proběhly předběžné dohody ohledně setkání mládežnických konzervativních organizací zemí 

Vyšegrádské čtyřky či účasti ODM ve vinném sklípku v Brně. 

 

Do členské základny  šla i nabídka účastnit se kempu Dánské lidové strany, VV MK se ale po vzájemné 

dohodě rozhodl nikoho nevyslat. 
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Pozn. Vzhledem k odchodu Lukáše Vítka se počet členů VV MK snižuje na 8. 

 

 

4. Akce MK 
 
 
 
Jiří Fremr informoval o záměru RK MK Rokycany uspořádat besedu, pro níž neformálně ústní formou 

přislíbil podporu. Nutno podotknout, že její podpora se bude oficiálně řešit až na příštím jednání VV MK. 

Dále upřesnil detaily ohledně proplácení akcí ze strany politických nadací. 

 

Tamara Korešová nadhodila téma grantového kalendáře, z nějž si vybrala jeden vhodný projekt se 

kterým by ráda oslovila regionální kluby. Většinu projektů ovšem okomentovala jako „příliš časově 

náročné“, na toto reagoval Jiří Fremr s tím, že je u těchto delších projektů možnost čerpat peníze i na 

mzdy pracovníků, čímž projekt pro organizátory nabývá charakteru brigády. 

 

Martin Hučko společně s Milan Vyskočilem všechny přítomné pozvali na Sportovní den MK, který se 

bude konat v sobotu 30.8. od 14:00 v Plzni. 

 

Milan Vyskočil poté informoval o plánu na podzim zorganizovat 2 celostátní akce. Jejich téma prozatím 

není určeno. 
 

Tamara Korešová na závěr všechny přítomné ujistila, že se jako každý rok bude v Hustopečích u Brna 

konat již tradiční podzimní akce ve vinném sklípku.  

 

 

5. Komunální a senátní volby 2014 
 
 

Jiří Fremr popsal přítomným obvyklou formu podpory ODS Mladými konzervativci v komunálních 

volbách. Ta by měla primárně spočívat v navázání spolupráce mezi regionálními kluby MK a regionální 

ODS. Vzhledem k decentralizaci nemá cenu kampaň zastřešovat celostátně a veškerá kooperace bude 

probíhat pouze na lokální úrovni. 

 

Co se týče voleb do Senátu ČR, mohou regionální kluby kandidáty kontaktovat a podpořit je, ovšem 

taktéž bude vše probíhat jen na lokální bázi.  

 

 
6. Fundraising MK 

 
 
Vít Voseček byl vyzván popsat svou koncepci Fundraisingu MK. Úskalí jsou podle něj v 1. nedokončené 
darovací smlouvě podle NOZ a v 2. nutnosti předělání průvodního dopisu.  
 
Matěj Trávníček také upozornil na nutnost aktualizovat databázi adresátů, kteří byli vytipováni v rámci 
Malého fundraisingu MK.  
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Úkol: Vít Voseček do příštího VV MK aktualizuje dopis a databázi adresátů (Malý fundraising MK). 
 
Úkol: Vít Voseček do příštího VV MK připraví koncepci Velkého fundraisingu MK včetně databáze 
velkých firem. 
 
 
Usnesení: VV MK vyzývá regionální kluby k zaslání seznamu akcí, které budou organizovat v roce 2014 
s předběžným termínem, tématem, počtem účastníků a rozpočtem. Termín pro odevzdání je 15. září.  
Pokud nebude seznam zaslán do tohoto termínu, VV MK neposkytne možnost čerpání dotací 
z politických nadací pro rok 2014.  
 
Hlasování: 8/0/0 
 
Úkol: Tajemník pošle výzvu regionálním klubům. 
 
 
Jiří Fremr zrekapituloval konec spolupráce MK s KAS (Konrad Adenauer Stiftung),  který byl způsobený 
pokračováním podpory ODS ze strany MK. ODS v tomto přislíbila pomoc a pozvala KAS na svůj Kongres, 
což by mohl být nový začátek a znovuotevření vztahů mezi MK a KAS.  
 
Jiří Fremr zdůraznil, že stávající loajalita a spolupráce mezi ODS a MK stále platí a doplnil, že ODS má o 
spolupráci s MK stále enormní zájem. Právě proto pozvala Mladé konzervativce na Kongres ODS, kde 
budou MK prezentovat svoji činnost. 

 

 
7. Různé  

 

Matěj Trávníček oznámil, že datum konání další Republikové rady MK bude na podzim po komunálních 

volbách. 

 

Jiří Fremr uvedl, že předběžný datum svolání dalšího VV MK je 18. 9. od 18:00. 
 
 
 
 
Zapsal v Praze dne 28. srpna 2014 
 

 

  Jakub Mašek v. r. 

 

Ověřil v Plzni dne 2. září 2014 
 

 

Mgr. Jiří Fremr v. r. 
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