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Místo a čas: Plzeň, 21. dubna 2013, 15.00 hod. 

Přítomní členové RR MK: Jiří Fremr, Matěj Trávníček, Tamara Korešová, Jan Tecl, Jakub Vít, Radovan 

Šebesta, Ondřej Jerman, Michal Lain, Josef Kaštil, Martin Rajnoch, Jan  Tichý, Jakub Čermák, Lukáš 

Vítek, Vojtěch Pospíšil, Jitka Bučková 

Za odborné kluby: Matěj Trávníček, Martin Hučko, Lukáš Vítek 

Volení členové: Lucie Litomiská, Radim Kašpar, Markéta Buryová, Kristýna Dudková, Milan Vyskočil 

Omluvení členové: Vendula Rechová 

Hosté: Štěpán Křeček, Filip Jelínek, Vít Voseček, David Vaculík, Filip Klouda, Ondřej Pavelek  

Počet stran: 2 

Počet stran příloh: 1 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Program:  

1. Zahájení 

2. Aktuální dění v regionálních klubech 

3. Vysokoškolský projekt 

4. Akce MK v roce 2013 

5. Letní kemp MK 

 

1. Zahájení 
Změna programu jednání Republikové rady MK – projednán již na předchozí Ideové konferenci, bod 

5. podřazen pod bod 2.)  

2. Aktuální dění v regionálních klubech 
Zástupci jednotlivých regionálních klubů postupně informovali o aktuálním dění v příslušných 

klubech, zejména o proběhlých akcích, zhodnotili jejich průběh, a také přítomné informovali o 

nadcházejících akcích a aktivitách jednotlivých RK. (zástupci klubů – Plzeň, Brno, Praha, Hradec 

Králové, Karlovy Vary, Střední Čechy, Pardubice, Louny, Šumperk, Olomouc, Ostrava) 

Předsedové odborných klubů poté přítomné informovali o činnosti jednotlivých klubů:  

 Předseda sportovního klubu Martin Hučko informoval o nadcházejících akcích sportovního 

klubu, zejména o plánovaném fotbalovém a volejbalovém turnaji  
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 Předseda politologického klubu Matěj Trávníček přítomné informoval o konání pravidelných 

akcí politologického klubu, tzv. „politologických pondělcích“ 

3. Vysokoškolský projekt 
Jakub Čermák přítomné informoval o tomto projektu, o jeho cíli a zaměření, dále také o plánovaném 

způsobu realizace tohoto projektu ve formě přednášek ve školách. Zároveň přítomným sdělil, že 

tento projekt se bude dále nazývat „Školský projekt“. 

Předseda MK Jiří Fremr v této souvislosti zdůraznil důležitost pořádání přednášek na půdě středních 

škol, které se v současnosti vyznačují vysokým počtem návštěvníků a celkově se těší velké úspěšnosti 

a vyzval přítomné zástupce regionálních klubů MK, aby se při pořádání akcí zaměřili právě na 

studenty středních škol. 

4. Akce MK v roce 2013 
Ondřej Pavelek informoval o interních a vzdělávacích akcích pro členy MK, zejména o plánované akci 

zaměřené na boj proti korupci, a dále o akci zaměřené na energetiku. O uvedených akcích budou 

přítomní členové informováni později. 

Předseda MK Jiří Fremr informoval o spolupráci s ECR a ACR, jejich činnosti a zaměření, dále o nadaci 

Konráda Adenaura a možnostech čerpání prostředků v  souvislosti s těmito organizacemi. Informoval 

o aktuální možnosti čerpat prostředky na pořádání tří konferencí a nabídl zástupcům regionálních 

klubů, aby se ujali organizace těchto akcí, jinak bude organizace zajištěna na celorepublikové úrovni.  

Matěj Trávníček poté informoval o tématickém zaměření těchto akcí a plánovaném obsahu.  Zajištění 

organizace se přihlásil RK MK Hradec Králové, RK MK Ostrava, RK MK Plzeň a RK MK Olomouc.  

Uvedené akce musí být uskutečněny v časovém horizontu měsíc a půl. Předseda MK Jiří Fremr navrhl, 

aby byla akce pořádaná RK MK Plzeň spojena s návštěvou europoslance Jana Zahradila, která se 

uskuteční 30.5. 

Předseda MK Jiří Fremr poté ve stručnosti přítomné seznámil s  činností MK a o akcích na republikové 

úrovni a kladně zhodnotil průběh akce „Workshop pro mladého liberálně-konzervativního politika“, 

která byla pořádána ve dnech 19. -20. 4. 2013 RK MK Plzeň ve spolupráci s ODS a dalšími 

organizacemi, a také uvedl, že podobná akce bude pořádána i v  dalších regionálních klubech, jako 

první by měla následovat akce zaměřená na ekonomická témata.  

5. Letní kemp MK 
Jan Tecl informoval o průběhu organizace Letního kempu MK, který se uskuteční v  Havlíčkově Brodě, 

dále informoval o platbě poplatků za účast na této akci a o hostech, kteří by se měli kempu zúčastnit. 

Podrobnější informace o této akci obdrží členové e -mailem. 

 

 

 

 


