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Republiková rada Mladých konzervativců 

Zápis z jednání republikové rady MK ze dne 25.08.2012 

1. Zahájení: 

 Předseda Republikové rady Jan Sojka přivítal všechny přítomné a poděkoval za účast 
 Zapisovatel: Jan Sojka 

 Ověřovatel zápisu: Matěj Trávníček 
 

2. Celorepublikové akce MK 

 RR děkuje RK Brno za organizaci letního kempu. 
 Předseda MK Jiří Fremr informoval RR o zamýšleném konání ideové konference ve spolupráci 

s ODS. Konkrétní informace budou k dispozici po krajských volbách 2012 

 Předseda MK informoval RR o česko-německém setkání, které proběhne na podzim 2012. 
Diskuse v rámci tohoto setkání bude zaměřena na podporu VŠ absolventů  

 Koncem listopadu bude spuštěn projekt setkávání současných členů MK s  bývalými členy MK 

 Vánoční setkání 
 

3. Informace od vedení MK  

 V září proběhne setkání pravicových mládežnických organizací v Oxfordu.  
 Nabídka cesty do Gruzie v rámci pozorovatelské mise OBSE. Pro více informací stačí 

kontaktovat vedení MK skrze info@konzervativci.cz  

4. Pracovní skupiny MK 
 V rámci MK vznikly čtyři pracovní skupiny. Vyústěním těchto pracovních skupin bude ideová 

konference MK (stanovy MK, vnitřní předpisy MK, volební štáb MK, reforma vysokých škol)  

 Stanovy MK (J. Tecl): nutná technická změna v důsledku změny legislativy. Dále se pracovní 

skupina zabývá otázkami kompetencí jednotlivých vrcholných orgánů  

 Vnitřní předpisy MK (M. Trávníček): úzká spolupráce s pracovní skupinou stanovy MK.  

Pracovní skupina chce odstranit duplicity. Především ve vztahu ke stanovám. Dále se snaží o 

přepracování vnitřních předpisů tak, aby byly více srozumitelné.  

 Volební štáb: ad bod č.5 

 Reforma vysokých škol: vysokoškoláci jsou cílovou skupinou MK, proto bychom se měli 

zaměřit na toto téma. Skupina připravuje vlastní ideovou baterii, týkající se problematiky 

reformy vysokých škol.  

 

5. Krajské a senátní volby 

 Připravované servery: jakvolit.cz, prvovolic.cz, oživení projektu voličských průkazů 

 Především negativní kampaň – odznáčky, nálepky…k rozebrání v HK. Potřeba šířit 

v regionech, na různých akcích.  

 Pozitivní kampaň: podpora ODS. Náramky volím ODS. Týden před volbami inzertní výzva, 

volte pravicové strany. RR Vyzývá předsedy regionálních klubů, aby zvážili možné organizace 

či kluby, které by byly ochotny se na tomto projektu podílet.  

 RR žádá, aby předsedové dali vědět vedení MK, jaké spolky či organizace by mohly spadat 

v potaz  
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 Praha: distribuce propagačních materiálů na vybraných akcí 

 Pardubice: distribuce materiálů. Webovské stránky, 

 Ostrava: pozitivní nálada, lídr tour, klasická kontaktní kampaň 

 Hradec králové: letáky, plakáty, fb stránky, tour pr hradeckých hospodách, kontaktní kampaň 

-  půlnoční kontaktní kampaň v klubech 

 Plzeň: negativní kampaň,  

 Louny: stánek na akcích ODS 

 Ústí nad Labem: letní akce, akce s lídrem ODS, dračí lodě s ODS, 

 Olomouc: setkání s lídrem ODS, rozdávání propagačních materiálů.  

 Střední Čechy: dobrovolníci na mítincích ODS, výlep plakátů,  

 Liberec: setkání s lídrem,  

 Brno: stánek na akcích ODS, solo stabilní stánek, koference o úspoře energií,  

 Šumperk: aktivní spolupráce s Olomoucí 

 Havlíčkův Brod: úzká spolupráce s ODS, podílení se na akcích s lídrem kandidátky. 

Mlékárenské dny, drakiáda, distribuce materiálů, výlep plakátů. 

6. Různé: 

 RR prosí o aktivní fotodokumentaci všech akcí 

 RR ukládá VV, aby se zabýval FB antikampaní StopČSSD či antiRath 

 RR žádá členy MK o aktivní propagaci FB profilů a stránek.  

 Zástupce Ústí nad Labem informoval o možném založení RK v Mostě 

 

V Praze 25.08.2012 

Zapsal: Mgr. Jan Sojka 

Ověřil: Mgr. Matěj Trávníček.  


