
Elektrárnu nikdo nechce, ale... 
Poměrně dlouho jsem zvažoval, mám-li se ještě na stránkách Zpravodaje vracet k listopadové 
demonstraci proti záměru výstavby paroplynové elektrárny či nikoli. Cítím však nutnost se 
vrátit nejen k ní, ale především ke kampani, která demonstraci předcházela. 
 
Plakáty, zvoucí občany Čelákovic na demonstraci, obsahovaly jednu zásadní dezinformaci –
vedení města dle iniciátora kampaně tajilo přípravy na výstavbu elektrárny. Vedení města 
netajilo vůbec nic, protože nemělo jedinou relevantní informaci. Z toho důvodu bylo svoláno 
první jednání s RWE – za účasti všech zastupitelů města, zástupců občanských sdružení a 
aktivit a zástupců obce Mochov. Teprve tam zazněly informace, na základě kterých bylo možné 
se se vší odpovědností vyjádřit – především technické parametry a zejména vzdálenosti 
elektrárny od stávající, resp. plánované obytné výstavby nemohly vést k ničemu jinému než 
k jasnému odmítnutí záměru výstavby. 
 
Důrazně odmítám – za sebe a za vedení města – nařčení z toho, že byla vedena jednání 
směřující proti zájmu občanů tohoto města. Rovněž tak se důrazně ohrazuji proti vyjádření 
pana zastupitele Igla, že postupuji proti elektrárně teprve pod tlakem veřejného mínění. 
Vyprošuji si, aby se  kdokoli vyjadřoval za mě, tím méně pan Iglo. Rovněž tak důrazně odmítám 
tvrzení pana Igla, že město pořídilo obrazový a zvukový záznam na základě něčího požadavku. 
Záznam zasedání byl plánován od samého začátku přípravy jednání, uskutečněného ve čtvrtek 
5.11.  a objednán starostou města. 
 
Výše uvedené nepravdy mě vedly k tomu, že jsem velmi emotivně na demonstraci panu Iglovi 
řekl své, totiž že lže.  Vadí mi, jsou –li občanům města předkládány polopravdy a fabulace, vadí 
mi, když někdo podsouvá druhým myšlenky a slova.  Ze strany zastupitele je to na pováženou.  
 
Den po demonstraci jsem poděkoval prostřednictvím webových stránek města zúčastněným 
občanům za to, že přišli vyjádřit svůj postoj a že si vyžádali slovo starosty. Je velmi smutné, 
že svolavatel demonstrace pan Iglo ignoroval přítomnost starosty a celé Rady města a neuznal 
za vhodné ponechat vedení města prostor k vyjádření. Jenže-ono by se pak mohlo ukázat, že 
věci nejsou takové, jak se v tomto případě prezentovaly občanům. Jednodušší je rozeštvat a 
pak se stylizovat do role spasitele.  
 
Den po prvním jednání se společností RWE byla na webu města založena sekce, v níž jsou 
zveřejňovány všechny informace, které má město k dispozici – chronologicky, tak, jak 
přicházejí.  Za každým slovem, zveřejněným na webu města či ve Zpravodaji, si stojím.  Pevně 
věřím, že zde zveřejňované informace jasně ukáží, jaká je skutečnost, stejně tak věřím, že 
metody pana Igla nejsou metodami celého občanského sdružení Naše Čelákovice.   
 
Kampaň pana Igla  - a to nejen v Čelákovicích, ale i v okolních obcích – ponechávám bez dalšího 
komentáře na posouzení veřejnosti. Věřím ve zdravý úsudek Čelakováků a obyvatel okolních 
obcí. Elektrárnu tu nikdo nechce – ale vytloukat z toho komunálně-politické body mi přijde 
ubohé. 
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