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Zápis z jednání Výkonného výboru MK 

31. 10. 2015, Kutná hora 

Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Vít Voseček, Eva Heczková, Jakub Čermák, Lukáš Vítek, Josef Kaštil, Petr 

Tomášek, Milan Vyskočil, Ondřej Jerman 

 
S hlasem poradním: Jakub Mašek, Matěj Trávníček, Jakub Sivák  

 
Omluvení členové VV MK: Roman Štěpánek, Tamara Korešová  
 
Hosté: Jan Tichý, Kateřina Šustková, David Vaculík, Dominik Mališ  

 
Počet stran: 3 

 
Počet příloh: 5 

 
Příloha č. 1 – Prezenční listina 
Příloha č. 2 -  Žádost o dotaci z HK MK – RK MK Ostrava – Výstava fotografií „Sametová revoluce v Ostravě“ 
Příloha č. 3 – Žádost o dotaci z HK MK – RK MK Prostějov – Diskusní setkání podporovatelů ODS Prostějov 
Příloha č. 4 – Žádost o dotaci z HK MK – RK MK Olomouc – Skoulte to s politiky 
Příloha č. 5 – Žádost o dotaci z HK MK – RK MK Olomouc – Nezapomínejme!!! 17. listopad  
 

Počet stran příloh: 6 

 
Příloha č. 1 – 2  
Příloha č. 2 – 1 
Příloha č. 3 – 1 
Příloha č. 4 – 1 
Příloha č. 5 – 1 

 
Program: 

 
1. Přijetí nových členů 
2. Regionální rozvoj 
3. Zahraniční aktivity 
4. Akce MK 
5. Různé  
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Usnesení: VV MK bere na vědomí, že zapisovatelem byl určen Jakub Mašek a ověřovatelem zápisu volí Jiřího Fremra. 

Hlasování: 9/0/0 
 
 

Usnesení: VV MK souhlasí s programem dle návrhu. 

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 Ostrava – Václav Majkut, Renáta Holcová, Jan Bostl  

RK MK Olomouc – Sebastian Wainer  

 

Usnesení: VV MK přijímá výše uvedené žadatele do řad Mladých konzervativců.  

Hlasování: 9/0/0 

 

Usnesení: VV MK bere na vědomí přestup Kateřiny Šustkové z RK MK Praha -> RK MK Plzeň 

Hlasování: 9/0/0 

 
 

2. Regionální rozvoj 
 

Milan Vyskočil informoval, že v současné době jedná se zájemci o založení regionálního klubu v Klatovech. Dle jeho 
slov proběhne ustanovující sněm již 1. listopadu. Po organizaci první akce pak klub oficiálně vzniká.  
 
Co se týče zakládání klubu ve Zlíně, vše je zatím ve stádiu příprav. Jan Novotný, který bohužel není přítomen nicméně 
se zájemci komunikuje. 
 
 

3. Zahraniční aktivity 
 

Lukáš Vítek, který společně s Jakubem Sivákem organizuje volební kongres EYC, který proběhne v prosinci v hotelu 
Ambassador v Praze, podal přítomným základní info o akci. Jako již tradičně budou pozváni zahraniční hosté z našich 
partnerských organizací. Jediným potvrzeným řečníkem je zatím Jan Zahradil, bude proto nutné zapracovat na získání 
dalších hostů.  
 
Lukáš dále informoval o současné situaci v EDS s tím, že by měl v nadcházejících měsících proběhnout řádný Coucil 
meeting. Pevné datum ani místo zatím nebyly stanoveny, rozhoduje se mezi Sofií a Jerevanem. Jiří Fremr spolu s Lukášem 
na závěr apelovali, aby se akce zúčastnilo co možná nejvíce lidí z MK.  
 
Poslední organizací, o které byla řeč je IYDU. Lukáš přítomné informoval o nacházející meetingu v Berlíně, ten proběhne 
18. – 21. prosince. Součástí akce je i účast na kongresu bavorské CDU. 
 
 

http://www.konzervativci.cz/


www.konzervativci.cz  

 

4. Akce MK 
 

Vzhledem k tomu, že se struktura financování začíná poměrně rapidně měnit, odložil Jiří Fremr hlasování o žádostech 
až na příští jednání VV MK, kdy již bude mít o změnách podrobnější informace.  
 
0Struktura se ovšem mění k modelu, kdy budou nadací podporovány spíše akce většího charakteru. Jiří dále 
informoval, že pozice MK v rámci HSS je stále velmi nadstandardní oproti jiným mládežnickým organizacím.  
 
Matěj Trávníček nastínil, že by se dala nová struktura financování zčásti obejít a to síťovými projekty. Peníze by byly 
čerpány na jeden velký projekt, ze kterého by se následně financovaly menší akce.  
 
Jiří Fremr dále představil model business snídaní, na jejichž organizaci by se podílely regionální kluby. Jedná se o 
návrh Martina Kastlera, nového ředitele HSS v ČR. Snídaně by měly sdružovat nejen zástupce jednotlivých 
mládežnických organizací, ale i politiky a podnikatele.  
 
Lukáš Vítek informoval o společné platformě mládežnických organizací AMPO. Ta má svoji v pořadí již druhou 
konferenci 13. listopadu. Organizaci mají tentokrát ve své gesci Mladí konzervativci. Vzhledem k zatím 
nedořešenému programu a seznamu řečníků členové VV MK diskutovali o jednotlivých variantách. Výstupy diskuse 
jsou následující – konference proběhne na půdě Poslanecké sněmovny pod záštitou Bohuslava Svobody, jedním 
z řečníků bude rektor UK Tomáš Zima. Celá akce bude koncipována jako nízkonákladová bez občerstvení s tím, že 
program bude upřesněn později.  
 
Členové VV MK dále diskutovali o datumu Vánočního večírku MK, který nakonec proběhne 18. prosince na zatím 
blíže nespecifikovaném místě. Před Vánočním večírkem ještě proběhne jednání Republikové rady MK.  
 
Jan Tichý se na závěr bodu dotázal na možnost zorganizovat jednu z business snídaní v Pardubicích. Jiří Fremr 
konstatoval, že to není problém. První pilotní snídaně však zcela určitě proběhne v Praze.  
 
 

5. Různé 
 
 
Matěj Trávníček uvedl, že vzhledem k tomu, že se VV MK konal v sobotu na místo neděle, nepřijede se představit 
novopečený předseda Technického klubu Daniel Karch.  
 
Na to navázal Vítek Voseček a zeptal se, jak by měla vypadat jeho činnost v rámci kontrolování činnosti klubů. Navíc 
nadhodil otázku, co budeme dělat s odbornými kluby, které v současné době nemají žádného předsedu. Odpovědí 
je, že se selektivně vytipují vhodní kandidáti, kteří vedení klubu následně převezmou.  
 
 
 

Zapsal v Kutné hoře dne 31. října 2015 
 

Jakub Mašek v. r. 
 

Ověřil v Plzni dne 7. listopadu 2015 
 

Mgr. Jiří Fremr v.r.
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