
V Praze dne 22.6.2022 

 

Vážení vlastníci, 

 

Dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu pana Rypáčka na zřízení kamerového systému v našem domě 

Nad Malým mýtem 194/6. 

Ještě než se vyjádřím k tomuto návrhu, dovolte mi, abych zhodnotil dosavadní fungování našeho 

Družstva Braník 194 za posledních pět let, kdy je jejím předsedou pan Rypáček (vlastním jménem 

Adam Krupička). Při poslední výměně vodoměrů, což je několik let zpátky, na plachtě správní firmy 

v kolonce vlastník nefigurovalo moje jméno Daniel Ekart jako jediného v domě. Místo toho tam bylo 

u jediného bytu uvedeno Družstvo Braník 194 (ostatní vlastníci tam byli uvedeni). Nehledě na to, že 

cirka 4x mě vzbudila Policie České republiky v noci cca v 23:30, když jsem už spal. Já se ptám pana 

Adama Krupičky, kdo je do domu vpustil? 

Nyní dovolte, abych se vyjádřil k návrhu pana Adama Krupičky na instalaci kamerového systému 

v našem domě. Je to cirka rok, kdy se ve sklepě ztratila kola rodině Kratochvílů. Není právě tím 

zlodějem, kdo kola ukradl, pan Petr Purnoch, který v politice vystupuje pod jménem Miroslav 

Kalousek? Pan Kratochvíl se mně dokonce snažil obvinit z toho, že jsem kola ukradl já. Nicméně, co 

považuji za ještě horší, že pan Adam Krupička návrh pana Purnocha zavést kamerový systém v našem 

domě pozitivně opětuje. Domnívám se, že pan Krupička má zcela jiný důvod, proč  chce zavést 

kamerový systém v našem domě. Za posledních deset let pan Krupička získal v našem domě dokonce 

dva větší byty a jak je zvykem například ve Velké Británii, kupec nemovitosti musí prokázat státu 

původ finančních prostředků, což pan Krupička v ČR nemusel. Domnívám se, že pan Adam Krupička 

má zcela jiný důvod, proč chce zavést kamerový systém v našem domě. Jde mu totiž o to, aby byt na 

kterém chybí kolonka vlastník Daniel Ekart, přepsal po vyplacení tzv. anuity mé osobě, na svoji matku 

paní Schillerovou z hnutí ANO, tak aby byla v bezpečí. Tady vidíte, že za desetiletého působení Miloše 

Zemana a Andreje Babiše v naší zemi se na zákonech přijatých Poslaneckou sněmovnou mnoho 

nezměnilo. 

V této souvislosti bych rád pana Adama Krupičku požádal o v našem Družstvu Braník 194 soukromé 

majetkové přiznání. A nejen jeho, ale i jeho maminku paní Schillerovou z hnutí ANO a jeho bratra 

Jiřího Krupičku. K tomu jen dodávám, proč by měl banky sanovat stát … 

Co se týká vlastního kamerového systému v našem domě, tak jeho investiční i provozní náklady by 

byly příliš vysoké vzhledem k prospěchu z věci. Navíc, obecně většina krádeží v bytech se děje přes 

noc, což by tento systém stejně nemonitoroval kvůli tmě (noční vidění u kamer je ze zákona 

v posledních letech zakázáno). 

S pozdravem, 

Ing. Daniel Ekart 


