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ZÁPIS 

 
Dotazy občanů 

24. 8. 2022 od 18.00 hodin 
 
 

 
Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká 
života v Čelákovicích. 
 
 
Ing. K. – můj dotaz směřuje na pana radního Skalického, odpovědného za oblast životního prostředí. 
Zaslal jsem vám e-mail s výběrem druhové výsadby pro osázení veřejné městské zeleně. Chtěl jsem 
se zeptat, jak se Vám zaslaný materiál líbí a zda se k němu můžete vyjádřit. 
 
Starosta – dříve, než předám slovo panu magistru Skalickému, tak bych si rád s vámi vyřídil jednu 
záležitost. Vy jste mě v posledních dnech veřejně na FB nazval „náckem“. Zajímalo by mě, zda mi 
to dokážete říci i do očí a hlavně, zda mi vysvětlíte, co jste tím myslel. Zda to bylo napsáno pouze 
z hlouposti, nebo jste se dopustil přestupku či dokonce trestného činu. 
Upozorňuji, že od roku 1990 tady nikdy neprobíhala volební kampaň tak, aby se kandidáti označovali 
slovem „nácek“. To bych si do příště velmi vyprosil. 
 
Ing. K. – byla to reakce na to, že mi neumožňujete přístup na oficiální FB stránku Čelákovic. Bráníte 
mi tam uplatňovat právo na svobodu slova a svobodu projevu. Nebudu vás takto nazývat, když mi 
přístup umožníte. Ale vy moc dobře víte, jak vám vadí, když trochu chytrý člověk napíše na FB 
oponenturu, proto jsem vás nějakým způsobem kritizoval. 
 
Starosta – jakým způsobem souvisí slovo „nácek“ s facebookem? Uvědomujete si, co to slovo vůbec 
znamená? Můžete nám to všem vysvětlit? 
 
Ing. K. – je to nacionalista, který brání svobodě projevu a svobodě slova ve veřejných médiích.  
A to mi neustále děláte. Tak se prosím Vás aspoň chyťte za hlavu. 
 
Starosta – pane Knape, zároveň je to i antisemita a člověk, který v podstatě chce vyvraždit část 
populace na této planetě. Uvědomujete si, čím jste mě vlastně nazval? Celou dobu se díváte do 
země, ale do očí mi to neřeknete. 
 
Ing. K. – „nácek“ je ten, který pošlapává svobodu slova a svobodu projevu. A to vy vůči mé osobě 
děláte a s tím byste nikde neuspěl. A jestli mě budete pronásledovat, tak já vám něco řeknu, vážený 
pane. Moje dcera se nedávno vdala, myslím ta, co žije v Iránu. Vzala si syna nejlepšího vykladače 
Islámu a ten je schopen na vás uvalit „fatva“. A už se s vámi bavit nebudu, čekám na odpověď pana 
magistra. 
 
Starosta – tak vám pěkně děkuji, na shledanou. 
 
Mgr. Skalický – dobrý večer, e-mail jsem přijal. Děkuji za něj. 
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Ing. K. – děkuji a prosím odpověď. … Vidíte, takovou ostudu si tady děláte. Děkuji, ukázali jste se. 
Volič se podle toho zařídí, já vás volit nebudu. 
 
Starosta – je zde někdo další, kdo chce položit dotaz? … Není tomu tak, tímto tedy ukončuji dotazy 
občanů a budeme pokračovat v 19.00 hod zasedáním zastupitelstva. Děkuji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
Zapsala: Šárka Horáková, DiS., dne 24. 8. 2022 
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