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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 
 

 

8. dubna 2015, Praha 
 

 
Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Lukáš Vítek, Ondřej Jerman, Jakub Čermák, Jitka Bučková, Vít Voseček, Eva 
Heczková, Milan Vyskočil, Tamara Korešová 

 

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

 

Hosté: Jan Tichý, Martin Hučko 

 

Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek, Petr Tomášek, Katka Šustková, Josef Kaštil  

 

Počet stran: 4 

 

Počet příloh: 1 

 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 
 
Počet stran příloh: 2 

 

Příloha č. 1 – 2 
 
Program: 

 

1) Přijetí nových členů   
2) Regionální rozvoj  
3) Zahraniční aktivity 
4) Akce MK 
5) Náborová akce MK 
6) Odborné kluby 
7) Různé 

 

Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu. 

 

Hlasování: 8/0/0 
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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 

 

 

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

 

RK MK Olomouc – Oto Babiánek, Veronika Boková 

 

RK MK Praha – Anar Kučera, Andrea Šilhánová, Michal Najman, Ondřej Holas 

 

RK MK Plzeň – Matěj Hlaváček, Roman Rout 

 

RK MK Hradec Králové – Jakub Tomek 

 

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

  

Hlasování: 8/0/0 

 

2. Regionální rozvoj 
 
 
Milan Vyskočil informoval, že vznikající klub RK MK Hodonín již uspořádal ve spolupráci s RK MK Brno svoji první akci 
a to besedu s Miroslavou Němcovou. Předseda klubu by se měl přijít členům Výkonnému výboru představit na 
některé z dalších jednání VV MK.  
 
Situace ohledně zakládání regionálního klubu v Klatovech vypadá obdobně jako na předchozích jednáních VV MK, 
vše je stále ve stádiu příprav.  
 
 

3. Akce MK 
 
 

Vzhledem k dosavadní nepřítomnosti Lukáše Vítka se programové body Zahraniční aktivity a Akce MK prohazují.  

 

Jakub Mašek informoval o přípravách na v pořadí druhou konferenci o budoucnosti české pravice, tentokrát 

s podtitulem „Ekonomika ČR“. Konference se uskuteční 5. května 2015 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pozvaní 

hosté jsou 1) Panel – Mojmír Hampl ( ČNB), Vladimír Dlouhý (Hospodářská komora ČR), David Marek (Deiloitte) a 2) 

Panel – Jan Skopeček (ODS), Miroslav Kalousek (TOP 09) a Petr Mach (Svobodní).  

 

Vzhledem k příchodu Lukáš Vítka se počet členů VV MK zvyšuje na 9. 
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4. Zahraniční akce MK  
 
 

Lukáš Vítek uvedl, že v nejbližší době půjde do členské základny pozvánka na Letní kemp EYC. Vzhledem k standardně 

vysoké úrovni akcí EYC účast na kempu velmi doporučuje.  

 

Lukáš dále uvedl, že má zájem uspořádat akci pro zástupce IRI, kteří v létě přiletí do Evropy. Vše by rád spojil 

s zářijovou akcí EYC s následnou cestou do Bruselu. Náklady na akci by dle jeho návrhu měly být placeny z Hlavní 

kanceláře MK jako „proti-gesto“ za to, že našim členům nabízí možnost absolvovat stáže v USA.  

 

Jiří Fremr popsal vzniklou situaci ohledně stáží v Evropském parlamentu, kdy byl Janem Zahradilem odmítnut vítěz 

výběrové řízení Jakub Sivák. Po diskusi členů VV MK vyšlo najevo, že s největší pravděpodobností došlo ke změně 

podmínek ze strany Jana Zahradila a kanceláře (jak Jana Zahradila, tak Evžena Tošenovského) si nakonec budou 

stážisty vybírat sami. Jiří konstatoval, že bude vzniklou situaci dále řešit a informuje členy VV MK na dalším jednání.    

 

Vzhledem k současné pracovní pozici Ondřeje Jermana (pracuje na HK ODS) svěřil Jiří Fremr z praktických důvodů 

do jeho kompetencí i Stáže MK včetně vysokoškolského projektu, který je třeba dále rozpracovat a doladit.  

 

 

5. Náborová akce MK 
 
Jan Tichý popsal průběh vývoje webových stránek, na příštím jednání má představit grafickou část webu, kterou již 

v momentální době zpracovává grafik.  

 

Lukáš Vítek informoval o tom, že budou mít Mladí konzervativci na pražském Majálesu stánek, kde budeme moci 

prezentovat svoji činnost. To by Lukáš rád spojil s průzkumem mezi mladými lidmi, o tom co od mládežnických 

organizací v ideálním případě očekávají. Matěj Trávníček dodal, že by měly být aktivity v ideálním případě 

interaktivní a na místě by neměly chybět hostesky. Pořádání akce je v kompetencích RK MK Praha.  

 
 

6. Odborné kluby 
 
Jiří Fremr upozornil na téměř absolutní nefunkčnost odborných klubů, které s výjimkou Politologického a 

Zahraničního klubu nepořádají akce ani nevykazují žádnou činnost. Jiří konstatoval, že členy odborných klubů by 

měli být lidé, kteří dané problematice rozumí a vyznají se v ní. V ideálním případě by mezi výstupy klubů nemělo 

chybět kromě samotného organizování přednášek a konferencí ani psaní článků, reagování na aktuální dění atd. To 

se ale bohužel neděje.  

Matěj Trávníček dodal, že chce na nadcházející Republikové radě udělat revizi odborných klubů. Činnost odborných 

klubů by měla vypadat tak, že budou spolupracovat s regionálními kluby a kromě vlastních akcí pořádat akce  i 

v regionech. 

Vít Voseček se nabídl, že by si do svých kompetencí rád přidal právě komunikaci s odbornými kluby a pomohl tak 

k opětovnému obnovení jejich řádné činnosti, s čímž všichni přítomní  jednomyslně souhlasili.  
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7. Různé  
 
Jiří Fremr zhodnotil proběhlé svolání Republikové rady jako nešťastné a apeloval, aby byla pro příště svolána 

s dostatečným časovým předstihem.  

 

Co se týče programu, RR bude spojena s přednáškou ekonomického experta ODS Jana Skopečka a místostarosty 

Benešova Romana Tichovského a neformálním programem včetně nedělního paintballu.  

 

Lukáš na závěr informoval o aktivitách dalších mládežnických organizací. Za prvé Mladých lidovců, ti pořádají na 

podzim ples mládežnických organizací a za druhé Mladých sociálních demokratů, kteří pořádají konferenci, jež by 

měla sloužit jako platforma pro setkání zástupců vybraných mládežnických organizací.  

 
 

Jiří Fremr jednání ukončil a zároveň svolal další jednání VV MK na 22. dubna 2015. 
 

 
Zapsal v Praze dne 8. dubna 2015 

 
  Jakub Mašek v. r. 

 

Ověřil v Plzni dne 13. dubna 2015 

 
Mgr. Jiří Fremr v. r 
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