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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 
 

 

10. června 2015, Praha 
 
 

Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Lukáš Vítek, Jakub Čermák, Vít Voseček, Eva Heczková, Milan Vyskočil, Katka 

Šustková, Josef Kaštil, Ondřej Jerman 

 

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

 

Hosté:  

 

Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek, Tamara Korešová, Petr Tomášek          

 

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: 9/0/0 
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Usnesení: VV MK bere na vědomí, že předseda MK určil zapisovatelem Jakuba Maška a volí ověřovatelem zápisu 

Jiřího Fremra. 

Hlasování: 9/0/0 

 

Usnesení: VV MK souhlasí s přítomností hostů. 

Hlasování: 9/0/0 

 

 

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

 

RK MK Karviná – Miroslav Kapičiak 

 

RK MK Praha  – Marika Schimonová, Vojtěch Kos  

 

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

Hlasování: 9/0/0 

 

2. Regionální rozvoj 
 
 

Milan Vyskočil v krátkosti informoval, že předseda nově vznikajícího regionálního klubu v Hodoníně se bohužel 

z důvodu studijních povinností nebyl schopen tohoto jednání zúčasnit. Platí ovšem, že se na některé z následujících 

jednání  přijde členům VV MK představit a popíše jim své budoucí plány s klubem. 

 
 

3. Zahraniční aktivity MK 
 
 
Lukáš Vítek konstatoval, že vzhledem k nefunkčnosti současné zástupkyně při IYDU Anety Martíškové, je potřeba na 

tuto pozici obsadit někoho jiného. Navrhl tedy současnou zástupkyni odvolat a zároveň vyhlásit na pozici výběrové 

řízení.  

 
Usnesení: VV MK odvolává Anetu Martíškovou z pozice stálé zástupce při organizaci IYDU.  

Hlasování: 9/0/0 

 

Usnesení: VV MK vyhlašuje výběrové řízení na stálého zástupce při IYDU.  

Hlasování: 9/0/0 

 

Matěj Trávníček oznámil, že semináře International Republican Institute tzv. LICEE končí. Bohužel se nepředpokládá 

ani to, že by je nahradil jiný druh semináře/programu. Celý program LICEE bude zakončen závěrečnou akcí určenou 

absolventům předešlých ročníků, o níž zatím nemáme podrobnější info. Vzhledem k tomu, že je pořádání akce 
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včetně oslovování potencionálních účastníků v kompetenci IRI, nebude se VV MK akcí podrobněji zabývat. 

 

Jakub Mašek  dále požádal o schválení delegace na EYC Summer Camp do Berlína.  

 

Usnesení: VV MK schvaluje delegaci na EYC Summer Camp ve složení – Jakub Mašek, Jan Tichý, Martin Trojan, Lukáš 

Slavík  

Hlasování: 9/0/0 

 
 

4. Akce MK  
 

Milan Vyskočil, jeden z organizátorů Letního kempu MK, popsal průběh příprav a představil program kempu včetně 

seznamu oslovených hostů, z nichž někteří (př. Petr Fiala) již pozvání na kemp přijali.  

 

Milan dále všechny přítomné pozval na Filmový festival do Karlových Varů, který se stal již tradiční akcí pořádanou 

regionálními kluby Plzeň a Karlovy Vary. Zároveň však všechny zájemce upozornil, že je potřeba se přihlásit a zaplatit 

zálohu do 20.6. 2015, což je dáno politikou hotelu, ve kterém budou účastníci během akce ubytováni.  

 

Lukáš Vítek informoval, že regionální klub v Praze bude v létě organizovat Sportovní den pro všechny členy MK. 

Podrobnější info ohledně akce podá na některém z následujících jednání VV MK.  

 

Matěj Trávníček podal info ohledně nových propagačních materiálů MK, které se v současné době vytvářejí.  

 

 

5. Náborová akce MK 
 
Vzhledem k nepřítomnosti Jana Tichého, který má na starosti dohled nad vývojem nových webových stránek MK, 

neměl k tomuto bodu nikdo z přítomných žádný příspěvek.  

 
 

6. Odborné kluby 
 
Vít Voseček započal představením požadavků, které by měl každý odborný klubů splňovat. Několik členů VV MK mu 

vytklo, že by měly být požadavky bez výjimky stejné pro každý z odborných klubů.  

Úkol: Vítek Voseček do příštího VV MK zpracuje unifikované požadavky na odborné kluby MK.   

 

7. Různé  
 
Matěj Trávníček informoval o záměru regionálních klubů Ostrava a Karviná zorganizovat akci o zahraniční politice 

ČR v rámci dnů NATO.  

 

Jakub Čermák představil záměr plzeňského regionálního klubu uspořádat prezentační soutěž pro studenty středních 

http://www.konzervativci.cz/


www.konzervativci.cz 
 

škol. Soutěž by měla fungovat tak, že by do regionálních klubů šla výzva zorganizovat regionální kola. Vítězové z nich 

by poté postoupili do kola celostátního. Tam se rozhodne o vítězi celkovém, který by za výhru např. mohl odcestovat 

na stáž do Evropského parlamentu, v rámci stáží, které jsou vyhrazeny pro členy MK.  

 

Jakub Čermák dále podal info o Programové konferenci MK, jejíž organizace má ve své gesci. Z organizačního 

hlediska je dle jeho slov vše hotovo a konference proběhne 31.10. 2015 v Kutné Hoře tak, jak bylo naplánováno. Na 

konferenci je ovšem nutno připravit velký množství podkladů a dokumentů. Jakub tedy požádal VV MK o ustanovení 

pracovní skupiny, která bude mít přípravy na starosti.  

 
Usnesení: VV MK ustanovuje pracovní skupinu k Programové konferenci MK pod vedením Jakuba Čermáka.  
 
Hlasování: 9/0/0 
 
 

Jiří Fremr jednání ukončil a zároveň svolal další jednání VV MK na 24. června 2015 od 18:00.  
 

 
Zapsal v Praze dne 10. června 2015 

 
  Jakub Mašek v. r. 

 

Ověřil v Plzni dne 15. června 2015 

 
Mgr. Jiří Fremr v. r 

http://www.konzervativci.cz/

