MILAN ŘEPKA
(nar.: 3/7/1967 - Praha)


Tiskový tajemník ČsOL (dobrovolná funkce)



Předseda tiskové a publikační komise (dobrovolná funkce)



Je držitelem průkazu člena ČsOL číslo 6599



Je držitelem bezpečnostní prověrky NBÚ ČR na stupeň Tajné

MOTTO:
Jasnou identifikaci s hodnotami a principy, na jejichž základě byl vybudován svobodný a samostatný
československý stát v roce 1918 považuji nejen pro Československou obec legionářskou za zcela zásadní
MILAN ŘEPKA (43) v rámci své profesionální kariéry pracoval dlouhou dobu v médiích (především
Československý rozhlas, Český rozhlas a Česká televize / 1991 až 1996) na pozicích parlamentního zpravodaje
(vytvořil autorský diskusní pořad pro Český rozhlas 'Parlamentní mikrofon') a jako moderátor prestižního
politického diskusního pořadu České televize "Debata" s Otakarem Černým. Od roku 1996 Milan Řepka působí na
Ministerstvu obrany ČR jako tajemník ministra, mluvčí ministerstva obrany a ředitel Odboru vztahů s veřejností
MO ČR. V letech 2003 až 2005, pak pracuje jako diplomat stálé delegace ČR při NATO v Bruselu na pozici
obranného poradce.
Po návratu z diplomatické mise do České republiky je šéfproducentem pražské Sazka Arény a v roce
2007 přechází na pozici ředitele Komunikace a PR akciové společnosti Brněnské veletrhy a výstavy. Kromě toho
pro soukromou televizní stanici "24cz" vytváří a moderuje dva televizní autorské diskusní pořady zahraničněpolitický magazín 'Týden ve světě' a ekonomickou a burzovní analytickou revue 'Burzovní týden'.
V letech 2009 až 2010 je ředitelem komunikace společnosti HOCHTIEF CZ. Na základě osobní žádosti nového
ministra zahraničních věcí ČR v nestranické tzv. ‚Fisherově‘ vládě přechází na ministerstvo jako ředitel odboru
vztahů s veřejností a tiskový mluvčí Ministerstva.
Milan Řepka je současně od roku 2004 odborným konzultantem v oblasti Public Diplomacy a PR jak pro
veřejnou správu, tak i pro privátní ekonomicky samostatné subjekty. Členem ČsOL je od roku 2008 (jednota
Rokycany), kdy byl tehdejším vedením obce přizván, aby pomohl zvládnout krizovou komunikaci a mediální
ataky proti činnosti vedení obce ze strany tzv. ‚koordinačního výboru.‘ V rámci obce navrhl, vytvořil obsah
a strukturu nových internetových stránek obce (www.obeclegionarska.cz), díky svým kontaktům pomáhá se
zajištěním politické podpory obce, ale také přispívá k její strategické ideové orientaci. Zpracovává a připravuje
podkladové materiály nejen pro jednání s domácími, ale i se zahraničními partnerskými organizacemi obce
a představiteli podnikatelské a veřejné sféry. Od svého příchodu do obce se aktivně podílí na vydavatelské
a publikační činnosti obce a je autorem řady oficiálních stanovisek obce, textací vzájemných partnerských dohod
a projevů vrcholových představitelů obce atd. V roce 2010 zabezpečil mediální prezentaci projektu ČsOL ‚Péče
o válečné veterány‘ a ČsOL reprezentuje v médiích při prezentaci jejích stanovisek a názorů. Aktivně se podílí na
komunikační podpoře celé řady dalších konkrétních projektů ČsOL. Organizuje tiskové konference a zajišťuje
komunikaci o činnosti obce jak s medii, tak i s představiteli veřejné správy a samosprávy.
Milan Řepka v letech 1986 až 1988 absolvoval základní vojenskou službu s odborností letecký palubní
radiotechnik (letiště Ostrava - Mošnov a Pardubice). Nebyl a ani není členem žádné politické strany. Je ženatý, má
tři děti (dcera a dva synové) a mezi jeho záliby patří filozofie a golf.
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