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Zápis z jednání Republikové rady MK 
 

 
 

12. dubna 2014, Brno 
 

 
 
Přítomní členové RR MK: Jiří Fremr, Lukáš Vítek, Klára Šťastná, Jan Tecl, Vít Voseček, Jan Pánik,  
       Ondřej Jerman, Jakub Sivák, Kateřina Šustková, Kristián Grézl, Petr Kopřiva,  
       David Vaculík, Jitka Bučková, Monika Vytlačilová, Vojtěch Stehel 
 
Za Odborné kluby MK: Kateřina Šustková, Lukáš Vítek, Jakub Sivák 
 
Volení členové rady MK: Matěj Trávníček, Jakub Sivák, Klára Šťastná, Kristián Grézl 
 
Hosté: Ondřej Pavelek, Tamara Korešová 

 
Počet stran: 5 
 
Počet příloh: 2 
 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 

 
Příloha č. 2 – Jednací řád RR MK 

 
 
Počet stran příloh: 5 
 
Příloha č. 1 – 1 

 
Příloha č. 2 - 5 
 
Program: 
 

1) Aktualizace jednacího řádu  
2) Informace z Regionálních a Odborných klubů MK 
3) Volba místopředsedy RR MK 
4) Petice za výuku o zločinech komunismu 
5) Volební kampaň k volbám do EP 
6) Letní kemp MK 2014 
7) Průzkum hodnotové orientace MK 
8) Programová konference MK 2014 
9) Různé 
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Předseda RR MK konstatoval, že je Republiková rada usnášeníschopná. 

 
 
Usnesení: RR MK souhlasí s programem dle návrhu. 
 
Hlasování: 20/0/0 

 

 

Usnesení: RR MK určuje zapisovatelem Jakuba Maška a volí ověřovatelem zápisu Matěje Trávníčka. 
 
Hlasování: 20/0/0 
 
 
Usnesení: RR MK souhlasí s přítomností hostů. 
 
Hlasování: 20/0/0 
 
 
 

1. Aktualizace jednacího řádu Republikové rady MK 
 
Předseda RR MK představil největší změny týkající se nového jednacího řádu. 

 

Usnesení: RR MK schvaluje Jednací řád RR MK v předloženém znění viz příloha č. 2. a zároveň ruší stávající  

      jednací řád.  
 

Hlasování: 20/0/0 
 
 
 

2. Informace z Regionálních a Odborných klubů MK 
 

 
Zahraniční klub MK - Lukáš Vítek popsal účast MK v zahraničních organizacích – EYC, EDS, DEMYC a IYDU. 
Zároveň řekl, že se v Zahraničním klubu od posledního jednání RR mnoho nezměnilo. Jedinou významnou 
změnou je odvolání Víta Vosečka z funkce místopředsedy EDS. Lukáš Vítek dále detailněji popsal fungování 
MK v rámci jednotlivých zahraničních organizací. David Vaculík jakožto stálý zástupce při EDS představil RR 
MK nadcházející akce této mezinárodní organizace. Matěj Trávníček popsal fungování mezinárodní 
organizace EYC a nedávnou proběhlou akci EYC v Římě, kde EYC přijmula nové členské organizace. Dále 
pokračoval s popisem nadcházejících akcí EYC - Letní camp EYC ve Švédsku, kde by mělo být pro MK zajištěno 
10 míst a akce EYC v Cambridge, která by měla proběhnout v září. 
  
RK MK Praha - Lukáš Vítek informoval členy RR MK o současné situaci v RK MK Praha. Klub omezil aktivitu v 
oblasti pořádání přednášek, v současné době bude ovšem pořádat na půdě Vysoké školy ekonomické 
konferenci Diplomatická akademie. Klub by se rád nadále věnoval průzkumům veřejného mínění a působil 
jako podpora ODS. 
 
Politologický klub MK - nově zvolená předsedkyně Kateřina Šustková informovala o debatě s kandidáty do 
EP, která by měla proběhnout 30. dubna na vysoké škole CEVRO. Dále popsala poupravený koncept 
politologických pondělků, které by se měly konat po celé ČR. 
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RK MK Plzeň – Jakub Sivák popsal několik málo proběhlých akcí organizovaných RK MK Plzeň – přednáška s 
předsedou Kontrolního výboru Plzeňského kraje, přednáška se starostou města Blovice. Poté informoval o 
nadcházejícím workshopu “Mladí v regionální politice”, který se bude tradičně konat v plzeňském hotelu 
Golden fish.  

 

Sportovní klub MK - Jakub Sivák dále informoval, že by Sportovní klub měl na Letním kempu MK pořádat 
florbalový turnaj.  

 

RK MK Brno – Klára Šťastná představila členům RR MK několik nadcházejích přednášek organizovaných RK 
MK Brno – konference určená pro mladé podnikatele, přednáška pod záštitou projektu Kavárna Evropa v Brně 
a konference k volbám do EP. 

 

RK MK Střední Čechy – David Vaculík sdělil, že RK MK Střední Čechy chystají 2 přednášky na gymnáziích s 
Janem Zahradilem.  

 

RK MK Liberec – Ondřej Jerman informoval, že mají v Liberci pořádat přednášku s Janem Zahradilem.  

 

RK MK Hradec Králové – Vít Voseček popsal plánované přednášky s Oldřichem Vlasákem o Rusku a o 
multikulturalismu. 

 

RK MK Karviná – Jan Pánik popsal průběh přednášky “Pomohlo Euro Slovensku?” s Ivanem Miklošem a 
plánovanou přednášku s Petrem Šimůnkem (šéfredaktor časopisu Forbes). Dále pokračoval informováním o 
Letním kempu MK, který bude RK MK Karviná spoluorganizovat.  

 

RK MK Přerov – V současné době plánují pouze přednášku s Evženem Tošenovským. 

 

RK MK Šumperk  - Jitka Bučková hovořila o snaze navázat bližší spolupráci s ODS a o přednášce s Oldřichem 
Vlasákem, kterou RK MK Šumper organizuje.  

 

RK MK Žďár nad Sázavou – klub se v současné době podílel na organizaci projektu Kavárna Evropa a 
spolupracuje s ODS na kampani před volbami do EP.  

 

RK MK České Budějovice – Vojtěch Stehel popsal průběh reorganizace klubu, který dříve přerušil činnost a 
nyní byl obnoven. 

 

RK MK Prostějov – Kristián Grézl informoval, že se chystají uspořádat přednášku o Novém občanském 
zákoníku. 

 

RK MK Havlíčkův Brod – Jan Tecl sdělil, že se v současné době plánují zapojit do kampaně ODS.  

 
Předseda MK Jiří Fremr informoval o možnosti pořádat 2 semináře ekonomického zaměření na navržená 
témata - Fiskální a monetární politika  a Bankovní unie. Dále pokračoval s popisem průběhů jednání s HSS 
ohledně témat přednášek a konferencí. Předběžná témata přednášek – výročí vstupu do NATO, výročí 
vstupu do EU, konzervativní hodnoty a politika, energetická koncepce ČR, význam samosprávy, bilance 
politiky v ČR. Lukáš Vítek pro doplnění přečetl obecně platné podmínky pro pořádání přednášek a konferencí 
pod záštitou HSS.  
 
Matěj Trávníček upozornil na možnost pořádat mediální tréninky v rámci voleb do EP a komunálních voleb. 
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3. Volba místopředsedy Republikové rady MK 
 
 

Matěj Trávníček vyzval přítomné, aby navrhli adepta na pozici místopředsedy RR MK. Byl navržen David 
Vaculík, který nominaci přijal.  

 
 

Usnesení: David Vaculík byl v tajné volbě zvolen místopředsedou RR MK. 
 
Hlasování: Vydáno 20 lístků – 19 pro Davida Vaculíka, 1 prázdný  
 
  

4. Petice za výuku o zločinech komunismu 
 

Matěj Trávníček informoval, že v současné době vzhledem ke kampani ODS “Petice pro korunu” hodlá petici 
odložit na pozdější dobu. 

 

 

5. Volební kampaň k volbám do EP 
 

Matěj Trávníček detailně popsal celý koncept kampaně ODS a úlohu Mladých konzervativců v ní. Poté  
pokračoval s popisem výstupů Volebního štábu MK. Ten rozhodl, že MK budou působit spíše jen jako podpora 
ODS v kampani do EP. Dále diskutoval o možnosti předělání facebookové aplikace MK a  samozřejmě nařídil 
aktualizovat všechny informační kanály MK.  

 

Volební štáb dále požádal předsedy regionálních klubů o zaslání seznamu středních a vysokých škol, na jejichž 
půdě by bylo možné pořádat přednášky a konference MK.  

 

Úkol: Lukáš Vítek zašle argumentář určený dobrovolníkům na stáncích “Petice pro korunu”. 

 

 

6. Letní kemp MK 2014 
 

Zástupci RK MK Karviná představili přítomným program a  lokaci Letního kempu MK, který se bude konat 16. 7. – 20. 7. 
2014.  

 

7. Průzkum hodnotové orientace MK  
 
Matěj Trávníček s Kateřinou Šustkovou prezentovali přítomným výsledky dotazníku, který zkoumal 
hodnotovou orientaci členů MK.  

 

 

8. Programová konference MK 
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9. Různé 
 

Matěj Trávníček přečetl seznam regionálních klubů, které ještě nedodaly požadované dokumenty a spolu s 
předsedou MK žádají o to, aby byly zaslány na HK MK nebo na info@konzervativci.cz v co nejbližší možné 
době! 

  
 

 
 
 

Zapsal dne 12. dubna 2014 
 
 
 

 Jakub Mašek 
 
 
 
 
Ověřil dne 16. dubna 2014 

 

PhDr. Matěj Trávníček
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