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 Zápis z jednání Výkonného výboru MK  
 
 
 

7. ledna 2015, Praha 
 
 
Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Lukáš Vítek, Ondřej Jerman, Jakub Čermák, Katka Šustková, Jitka 
Bučková, Eva Heczková, Josef Kaštil, Milan Vyskočil 
 
Nepřítomní členové VV MK: Petr Tomášek, Tamara Korešová, Vít Voseček, Roman Štěpánek 
 
S hlasem poradním: Jakub Mašek, Matěj Trávníček, Lucie Pichlerová 
 
Hosté: Jan Tichý  
 
 
Počet stran: 5 
 
Počet příloh: 2 
 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 
Příloha č. 2 – Návrh usnesení VV MK ohledně pobočných spolků MK 
 
Počet příloh stran: 3 
 
Příloha č. 1 – 2 
 
Příloha č. 2 – 1  
 
Program: 

 
1) Přijetí nových členů 
2) Regionální rozvoj 
3) Zahraniční aktivity 
4) Akce MK  
5) Náborová kampaň MK 
6) Různé 
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Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu. 
 
Hlasování: 7/0/0  
 
 
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 
 
 

Vzhledem k příchodu Evy Heczkové a Jakuba Čermáka se počet členů VV MK zvyšuje na 9. 
 
 
Kontrola úkolů:  
 
 
Úkol: Zahraniční klub zpětně zjistí jména účastníků zahraničních akcí včetně fee na těchto akcích. – úkol 
splněn 
 
Úkol: Matěj Trávníček zašle dopis k Malému fundraisingu členům VV MK. – úkol splněn 
 
Úkol: Matěj Trávníček zašle zápis pracovní skupiny pro Newsletter MK členům VV MK. – úkol splněn 
 
Úkol: Vít Voseček do příštího VV MK rozpracuje koncepci Velkého fundraisingu MK. – úkol trvá 
 
Úkol: Členové VV MK budou připomínkovat dopis k Fundraisingu MK, který má Vít za úkol zaslat na 
vvmk@konzervativci.cz. – úkol trvá 
 
Vzhledem k neplnění úkolů ze strany Víta Vosečka, pověřil Jiří Fremr Jakuba Maška, aby agendu 
Fundraisingu MK dočasně převzal. 
 
 

1. Přijetí nových členů 
 
 
VV MK nebyla předložena žádná žádost o členství. 
 

 
2. Regionální rozvoj 

 
 
Milan Vyskočil informoval o iniciativě založit nový regionální klub v Hodoníně. V nebližší době má se 
zájemci o založení klubu domluvenou schůzku a následně má také v plánu zúčastnit se první akce, která 
je nutnou podmínkou pro založení klubu. 
 
Jakub Čermák přítomné informoval o skutečnosti, že někteří členové vedení RK MK Znojmo uvažují o 
ukončení svého působení v MK, čímž by klub s největší pravděpodobností zanikl. Důvodem jsou neshody 
s místní buňkou ODS a např. nesouhlas s kampaní ODS „Petice pro korunu“ před volbami do Evropského 
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parlamentu. Jakub již s předsedou RK MK Znojmo hovořil a snažil se jej přesvědčit, aby v aktivitách s MK 
nadále pokračoval, konstatoval ovšem, že všichni o ukončení členství nadále uvažují.  
 
Jiří Fremr doplnil, že ODS není v současné době pro mladé příliš atraktivní a to má bohužel negativní vliv 
i na MK. Chtěl by tedy na přelomu května/června uspořádat ideovou konferenci, kde se bude o spojení 
MK a ODS hovořit.  
 
 

3. Zahraniční aktivity 
 
 
EDS – Lukáš Vítek informoval o Zimní univerzitě EDS, na kterou byla rozeslána členské základně pozvánka.  
 
Jakub Mašek přečetl seznam zájemců o účast na této akci (Jan Tichý, Pavel Bláha), vzhledem k faktu, že 
jsou pro MK vyhrazena pouze 3 místa a dvě místa již obsadili Lukáš Vítek jako zahraniční tajemník a David 
Vaculík jakožto stálý zástupce MK při EDS, zbylo na zájemce pouze jediné místo.  
 
Usnesení: Na základě hlasování byl posledním členem delegace MK na Zimní univerzitu EDS jednomyslně 
zvolen Jan Tichý.  
 
Hlasování: 9/0/0 
 
Další akcí, kam se mohli členové MK hlásit je Kongres mezinárodní organizace DEMYC. Zájemci o účast 
jsou Nikolas Petrov, Lucie Pichlerová, Pavlína Civínová, Milan Vyskočil a Matěj Trávníček.  
 
Usnesení: VV MK schvaluje delegaci v předloženém složení.  
 
Hlasování: 9/0/0 
 

 
4. Akce MK  

 
 
Jiří Fremr uvedl, že se mu podařilo znovu navázat spolupráci mezi nadací KAS a MK. KAS s námi v minulém 
roce spolupráci ukončil, nebyli jsme pro něj dost atraktivní, kvůli podpoře ODS. Jiří dále informoval, že by 
ze strany KAS měly být podporovány převážně konference a debaty, kde se bude hovořit o současné 
situaci české pravice, která je momentálně roztříštěná a v nepříliš dobrém stavu. 
  
První akcí tohoto charakteru je Zimní univerzita MK, která by měla být podporována jak ze strany KAS, tak 
ze strany Jiřího Pospíšila. Univerzita se uskuteční v Beskydech a bude na ní pozváno široké spektrum 
hostů, mezi kterými by neměli chybět politologové, předsedkyně EDS či některý z německých 
europoslanců.   
 
Další akcí by měla být politologická konference s názvem „Budoucnost pravice“. Ta by měla proběhnout 
na CEVRO institutu, kam bude pozváno široké spektrum řečníků vystupujících na dvou panelech – 1) 
politologové a novináři, 2) předsedové politických stran. Konference by měla proběhnout na přelomu 
února a března a její organizaci si vzaly na starost členky VV MK Eva Heczková a Katka Šustková. Cílovou 
skupinou jsou zejména novináři, politici a členové politických stran.  
 
Jiří Fremr požádal VV MK o souhlas s profinancováním několika akcí (Budoucí směřování olomoucké 
radnice, Mladí v politice a Samet v Ostravě) z provozních prostředků MK. Toto opatření je nutné provést, 
kvůli pozdnímu dodání dokumentace ze strany regionálních klubů, čímž již z HSS nebylo možné čerpat fin. 
prostředky vyhrazené pro rok 2014.  
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Usnesení: VV MK bere na vědomí profinancování akcí (celková částka 8490,- Kč) z provozních finančních 
prostředků MK. 
 
Hlasování: 9/0/0 
 
Jiří Fremr na závěr bodu upozornil na rostoucí počet regionálních klubů, které nedodávají seznamy 
plánovaných akcí na následující období. Úskalí tkví v tom, že tyto seznamy jsou hlavními podklady pro 
nadace při jednáních o financování MK, tudíž pokud bude tento trend pokračovat, mohl by v budoucnu 
s financováním nastat vážný problém.  
 
 

5. Náborová kampaň MK 
 
 
Přítomným byla dána ke shlédnutí prvotní verze Newsletteru MK, který by měl chodit do členské základny 
pravidelně po každém jednání VV MK.  
 
Matěj Trávníček dále informoval o výstupu pracovní skupiny, která navrhuje doplnění logo manuálu MK. 
Jde o grafické návrhy na desky, vizitky, roll upy, hlavičkový papír atd. Předpokládaná cena je 16 000,-Kč.  
 
Usnesení: VV MK schvaluje rozpočtové opatření pro výrobu logo manuálu MK v předložené výši 
s úsporami.  
 
Hlasování: 9/0/0 
 
Jan Tichý popsal průběh příprav na výrobu nového webu MK. Ta proběhne po vytvoření logo manuálu 
s předpokládanými náklady 7000 -15 000,- Kč na design + 15 000,- Kč na samotný web.  
 
 

6. Různé  
 
 
Jan Tecl upozornil na existenci pobočných spolků, které se vážou k dřívějšímu fungování MK. 
 
Usnesení: Výkonný výbor Mladých konzervativců bere na vědomí, že ve spolkovém rejstříku jsou 

evidovány následující pobočné spolky spolku Mladí konzervativci, o. s., IČ 44964633. MLADÍ 

KONZERVATIVCI KLUB JIČÍN, MLADÍ KONZERVATIVCI,  Klub České Budějovice, Klub mladých konzervativců 

Ostrava. Výkonný výbor Mladých konzervativců konstatuje, že zápis ve veřejném rejstříku neodpovídá 

skutečnosti a že všechny shora uvedené pobočné spolky řádně zanikly již v minulosti v důsledku změny 

stanov. Nicméně v zájmu právní jistoty Výkonný výbor Mladých konzervativců v souladu s čl. 10 odst. 7 

stanov shora uvedené pobočné spolky zrušuje. 

Hlasování: 9/0/0 

 

Matěj Trávníček přítomným představil dotazník, který bude v nejbližší době zaslán do členské základny. 
Ten by měl VV MK sloužit jako podklad pro budoucí jednání.  
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Matěj Trávníček přečetl návrh usnesení týkající se teroristického útoku na redakci francouzského 

magazínu Charlie Hebdo. 

Usnesení: Mladí konzervativci vyjadřují svou soustrast rodinám a dalším pozůstalým obětí teroristického 

útoku na redakci francouzského magazínu Charlie Hebdo. Akt barbarství, ke kterému v Paříži, došlo je 

útokem na celou západní civilizaci a jednu z jejich základních hodnot, svobodu slova. Pachatelé musí být 

dopadeni a potrestáni. Mladí konzervativci jsou přesvědčeni, že i v reakci na tento útok by Západ měl 

zvýšit své odhodlání a nasazení v boji s radikálním islámem inspirovaným terorismem. 

Hlasování: 8/0/1 

 
Jiří Fremr stanovil datum dalšího jednání VV MK na 14.1. 2015. 

  
 
 
Zapsal dne 7.1. 2015 v Praze  
 

           Jakub Mašek v.r. 
 
Ověřil dne 9.1. 2015 v Plzni  
 
         Mgr. Jiří Fremr v.r.  
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