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Zápis ze zasedání VV MK 
Místo a čas: Hlavní kancelář MK, 28. března 2013, 19.00 hod. 

Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Matěj Trávníček, Tomáš Kroupa, Martin Dytrych, Ondřej 

Pavelek, Jakub Čermák, Petr Tomášek, Štěpán Křeček 

S hlasem poradním: Lucie Litomiská 

Hosté: Jakub Vít, Vladimír Maryška, Martin Hučko, Vít Voseček, Lukáš Vítek, Lukáš Slavík 

Omluvení členové VV MK:  Filip Klouda, Roman Štěpánek, Kristýna Švarcová, Jan Tecl, Josef Kaštil  

Počet stran: 7 

Počet příloh: 2 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Materiál „Konkurenceschopnost České republiky“ (RK MK Hradec Králové)  

Příloha č. 3 – Žádost o finanční podporu z HK MK (RK MK Olomouc) 

Příloha č. 3 – Žádost o finanční podporu z HK MK (RK MK Ostrava) 

Počet stran příloh: 15 

Příloha č. 1 – 1 

Příloha č. 2 – 12 

Příloha č. 3 – 1 

Příloha č. 4 – 1 

Program: 

1. Kontrola úkolů 

2. Přijetí nových členů 

3. Regionální rozvoj 

4. Zahraniční aktivity  

5. Akce MK (Programová konference) 

6. Fundraising 

7. Pracovní skupiny 

8. Různé 

Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu.  

Hlasování: 8 – 0 – 0 
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Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů. 

Hlasování: 8 – 0 – 0  

 

Jakub Vít představil projekt konference zaměřené na konkurenceschopnost (viz příloha č. 2). 

Předběžný termín: podzim 2013. Akce je určena pro podnikatele.  

RK MK Hradec Králové bude akci průběžně konzultovat s Jiřím Fremrem.  

1. Kontrola úkolů 
Martin Rajnoch: zaslat informace o spolupráci s městským archivem – částečně splněno – Vladimír 

Maryša zpracuje a zašle návod pro pořádání obdobných akcí v  jiných RK MK  

Zahraniční klub MK: zaslat přehled připravovaných akcí pro rok 2013 – nesplněno – úkol trvá 

Tajemnice: zaslat výstupy z pracovní skupiny vnitřní předpisy – nesplněno – úkol trvá  

Tajemnice: Vypsat výběrové řízení na delegaci do Vilna s termínem ihned + Na příští jednání VV MK 

pozvat předsedu Zahraničního klubu MK k podání vysvětlení. – splněno  

Zahraniční klub MK: Navrhnout zodpovědnou osobu pro IYDU – nesplněno – úkol trvá  

Matěj Trávníček: Informuje o akci EYC v Kodani – splněno 

Vendula Rechová: zašle informace o možnostech spolupráce s Aisec – částečně splněno – úkol trvá  

Jakub Čermák: zašle aktualizované informace o projektu RK MK – nesplněno – úkol trvá  

Jakub Čermák požádal místopředsedkyni RR MK o zařazení bodu Školský projekt na příští jednání RR 

MK 

Tajemnice: Zaslat informace členům o Workshopu mladého politika – nesplněno – úkol trvá (bude 

zasláno včetně klíče – 2 zástupci mimo členů celorepublikových orgánů –  s tím, že deadline pro 

přihlášky je 8. 4. 2013, součástí pozvánky budou výstupy z pracovních skupin, termín akce: 21. 4., 

místo: Magistrát města Plzně, možnost ubytování ze soboty na neděli za poplatek 500 Kč)  

Ondra Pavelek: sežene ještě minimálně jednoho hosta – splněno  

Vendula Rechová: připraví na příští jednání 3 varianty úpravy PR MK včetně konkrétní náplně práce 

– splněno  

Matěj Trávníček: odpoví iniciativě rekonstrukce státu – splněno  

 

 

 



3 
 

2. Přijetí nových členů 
Usnesení: VV MK přijímá za členy MK:  

do RK MK Praha:  Michail Gladyšev, 

do RK MK Liberec: Jan Dušátko, Bára Nezdarová, Veronika Karešová, Jaroslav Janouch,  

do RK MK Pardubice: Lukáš Baránek, Vladimíř Kreiža, Filip Kaplan 

Hlasování:  8 – 0 – 0   

3. Regionální rozvoj 
Jiří Fremr informoval o to, že Václav Řehoř, zvažuje založení RK MK Hořice. Zástupci RK MK Hradec 

Králové k tomuto nemají informace. Věc bude nadále řešena.  

Jakub Čermák: Již existuje 5 zájemců o založení RK MK Tachovsko, připravuje se pilotní akce, které se 

zúčastní Jakub Čermák. Navrhuje, aby zájemci o licenci přijeli pro zjednodušení do Prahy až po 

uspořádání pilotní akce. Existuje možnost, že bude možné se se zájemci seznámit na Programové 

konferenci MK v Plzni. Zároveň jsem zaznamenal snahu o aktivizaci RK MK České Budějovice.  

Vladimír Maryška informoval o potenciálních zájemcích o založení RK MK v  Brušperku.  

4. Zahraniční aktivity 
Jiří Fremr vyjádřil znepokojení nad současným fungováním Zahraničního klubu. Ten neplní úkoly 

zadané Výkonným výborem MK a to přestože zástupci ZK MK dostávají zápisy z  jednání VV MK.  

Lukáš Vítek informoval, že před odjezdem do Francie rozdělil agendu mezi Víta Vosečka a Kristýnu 

Dudkovou.  

Úkol: ZK MK přijme opatření s cílem zjednat nápravu ve svém fungování a řešením komunikace 

v rámci MK a předloží tento návrh na příští jednání VV MK  

Úkol pro tajemnici: Začít zasílat Lukáši Vítkovi zápisy z VV MK 

MK se přihlásili o pořádání akce DEMYCu v období před letními prázdninami. Situace v DEMYC není 

dobrá.  

Proběhne letní univerzita EDS v Berlíně 

Usnesení: VV MK schvaluje delegaci MK pro účast na EDS Council meeting ve Vilniusu ve složení: 

Lukáš Slavík a David Vaculík.  

Hlasování:  8 – 0 – 0   

Matěj Trávníček informoval, že akce EYC v kodani se uskuteční ve dnech 12. – 14. 4. 2013 

Úkol: Matěj Trávníček připraví podklady pro  
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5. Akce MK (Programová konference) 
Bližší informace viz bod 1 – dopsáno v rámci kontroly úkolů 

Bez zbytečného prodlení odejde pozvánka 

Ubytování bude v Hotelu Golden Fish  

Jiří Fremr neformálně požádal o účast členů a zástupců celorepublikových orgánů a odborných klubů 

na akci 

Předběžná shoda, že Programová konference nebude pracovat po sekcích, ale v  rámci pléna 

Lucie Litomiská svolá jednání RR MK na 21. dubna od 15.00 (bezprostředně po skončení Programové 

konference MK)  

Workshop mladého politika 

Akce je určena výlučně pro členy ODS. Je garantována účast členům MK skrze MK.  

Úkol: Členové VV MK se budou hlásit skrze email uvedený v pozvánce pro členy ODS s tím, že 

uvedou, že jsou členy VV MK.  

Úkol pro tajemnici: Zaslat neveřejnou výzvu předsedům RK MK, aby na Workshop mladého politika 

nominovali v prvním kole 5 zástupců za svůj regionální klub.  

 

Konference o korupci 

Ondřej Pavelek informoval, že potvrzenými účastníky jsou v  tuto chvíli pouze: Jiří Pospíšil a Roman 

Joch, termín konání akce by měl být 27. dubna 

V daném termínu proběhne konference starostů ODS, je málo potvrzených řečníků a přestává dávat 

smysl spojení s RR MK, neboť ta se plánuje sejít na Programové konferenci 

Výsledek: Akce se přesouvá na 4. května 2013 

 

Lukáš Vítek informoval, že akce DEMYC v ČR se uskuteční termínu: 30. května až 2. Června 

 

Unsesení: VV MK vyslovuje souhlas s předloženou žádostí o finanční podporu z HK MK předloženou 

RK MK Olomouc (Diskuse s představiteli obecních a krajských samospráv), viz příloha č. 3.  

Hlasování:  7 – 0 – 1 

Unsesení: VV MK vyslovuje souhlas s předloženou žádostí o finanční podporu z HK MK předloženou 

RK MK Ostrava (Integrované systémy z pohledu legislativy EU), viz příloha č. 4. 

Hlasování:  8 – 0 – 0 
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6. Fundraising 
VV MK projednal grantový kalendář MK pro rok 2013 

Doporučuje se ZK MK uspořádat akci v rámci Small Grants Visegrad Fund 

Úkol: Lukáš Vítek bude spolupracovat s Romanem Štěpánkem na přípravě čerpání grantů ze Small 

Grants Visegrad Fund 

Úkol: Členové VV MK zašlou své náměty na čerpání grantů Romanu Štěpánkovi  

Matěj Trávníček informoval o uvažované mezinárodní parlamentní simulaci v  rámci projektu Mládež 

v akci, výzva 1.3 participativní demokracie. Předpokládanými partnery MK by byli MKD, ODM a NG 

Termín podání žádostí: 1. října 2013 

Předpokládaný termín realizace: leden až únor 2014 

Úkol: Politologický klub spolu se zahraničním klubem MK a Ondřejem Pavelkem připraví žádost 

Úkol pro tajemnici: Zaslat předsedům RK MK informace o možnostech čerpání grantů z  fondů 

nadace Via 

 

Shoda na tom, že VV MK bude sledovat otevření výzev v  rámci Finančního mechanismu EHP, C203: 

Program pro NNO I.C, výzva bude otevřena cca v polovině roku 2013 s tím, že je možnost čerpat 

finanční prostředky ve výši 300 000 Kč až 2 000 000 Kč s podmínkou 10 % spoluúčasti  

 

ZK MK se sejde a projedná možnosti čerpání grantů pro pořádání zahraničních akcí a akcí v  zahraničí. 

Na jednání bude pozván i Jiří Fremr.  

 

Jiří Fremr požádal, aby si členové VV MK prostudovali část věnovanou Česko-Švýcarské spolupráci 

Úkol: Roman Štěpánek zašle úspěšný projekt Česko-Švýcarské spolupráce 

 

Téma malého fundraisngu bude řešeno na příštím jednání VV MK 

7. Pracovní skupiny  
Matěj Trávníček informoval, že Pracovní skupina Stanovy spěje k  minimalistické verzi úprav Stanov, 

tento návrh bude předložen pro informaci na Programové konferenci MK  

Štěpán Křeček informoval, že Pracovní skupina vypracovala finální verzi návrhu reformy vysokého 

školství, tento bude projednán na příštím jednání VV MK  

Úkol: Štěpán Křeček zašle VV MK návrh reformy vysokého školství 
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Usnesení: VV MK bere na vědomí ukončení prací na návrhu reformy vysokého školství, děkuje 

členům pracovní skupiny za odvedenou práci a materiálem se bude zabývat na svém příštím 

zasedání. 

Hlasování:  8 – 0 – 0 

 

8. Různé 
Matěj Trávníček informoval o nedobré stavu v Ústavu pro studium totalitních režimů 

Usnesení:  

Mladí konzervativci jsou znepokojeni počínáním některých členů Rady Ústavu pro studium 

totalitních režimů, kteří se snaží systematicky paralyzovat chod Ústavu pro studium totalitních 

režimů.  

Mladí konzervativci považují Ústav pro studium totalitních režimů za instituci důležitou pro naši 

demokracii a důrazně odmítají snahy spojené levice. 

Hlasování:  7 – 0 – 1 

Úkol pro tajemnici: Vyvěsit usnesení na web MK 

 

Štěpán Křeček navrhl usnesení. Na návrh Matěje Trávníčka projednáno per partes.  

Usnesení: 

Mladí konzervativci jsou šokováni děním v zastupitelstvu Libereckého kraje. Za naprosto nepřijatelné 

považujeme, aby se členem zastupitelstva stal brutální komunistický bachař.  

Hlasování:  7 – 0 – 1 

Usnesení: 

Mladí konzervativci jsou znepokojeni čistkami probíhajícími ve společnostech se spoluúčastí 

Libereckého kraje. Obáváme se, že podobný postup může vést k  destabilizaci krajských 

společnostech po každých volbách.  

Hlasování:  5 – 0 – 3 

Usnesení: 

Mladí konzervativci apelují na odpovědnost krajských zastupitelů a žádají je, aby se přestali mstít a 

začali pracovat ku prospěchu obyvatel Libereckého kraje.  

Hlasování:  6 – 0 – 2 
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Tomáš Kroupa informoval o nabídce softwaru zdarma od firmy Microsoft skrze ČRDM.  

Úkol: Tomáš Kroupa připraví a podá žádost.  

 

Jiří Fremr informoval, že obdržel koncepci komunikace MK od Venduly Rechové.  

Úkol: Koncepce Venduly Rechové bude tajemnicí rozeslána členům VV MK. Ti si ji nastudují a 

prodiskutují s předkladatelkou. Materiál bude projednán na příštím zasedání VV MK.  

 

 

V Praze na Smíchově zapsal dne 28. března 2013 

 

 

P h D r .  M a t ě j  T r á v n í č e k  v .  r .  


