
Scénář: Tři oříšky pro Zdenu Čellárovou 

Zpracoval tým ZŠ Dr. Edvarda Beneše k nahrávce z 2.12.2021 a 6.1.2022 

Zdena Čellárová se narodila v roce 1940 v Praze Čakovicích, kde prožila celý svůj život. 

Jednou z jejích prvních vzpomínek je nálet na Čakovice v březnu 1945. 

 „Na Květnou neděli byl hlášenej velkej nálet na Prahu a rodiče se báli. Tak mě a moji sestru, 

která je o 4 roky starší než já, odvezli k mý babičce do Veleně. Jenomže babička, stará žena, 

si neuvědomila, popadla nás obě dvě a odvedla nás za Veleň do takovýho háje, ale tam se 

shromažďovali všichni lidi. Oni měli možnost to ze shora na nás nasypat a bylo to. A já jsem 

byla svědkem toho, ač jsem byla tak hodně malá, to si pamatuju, že jsem na tom poli viděla 

zastřelenýho pána.“ 

Rodiče Zdeny Čellárové měli v Čakovicích řeznictví. Pracovali v něm dál, i když jim ho 

komunisté znárodnili. A jak se jim dařilo? 

„My jsme nebyli chudá rodina, ale nebyli jsme bohatá rodina a naši hodně šetřili.“ 

Zdena Čellárová vzpomíná na školní léta, která neprožila zrovna v bohatství. Příkladem 

je tato příhoda s bruslemi.  

„V sedmý třídě místo hodiny tělocviku nás paní učitelka řekla, přineste si brusle v zimě a 

půjdeme bruslit. A paní učitelka se ptala, proč jsem si je nepřinesla, proč s nima nejdu bruslit 

a já jsem řekla, že brusle nemám. No ale paní učitelka byla taková, že mi nevěřila, myslela si, 

že si vymlouvám. Tak můj otec proti kostelu v Čakovicích měl krám, kde prodával, řeznictví, a 

ona se přišla zeptat a tam se přesvědčila, že já ty brusle nemám.“ 

Nebo další příhoda - s oříšky. 

„Moje spolužačka, která vedle mě seděla v lavici, mi přinesla tři arašídy. Já nevěděla, co to je. 

A říká mi: „Rozloupni to, v tom jsou voříšky.“ A já byla taková, že jsem to neudělala a nesla 

jsem to domů rodičům ukázat.“ 

Velmi brzy, ještě jako dospívající dívka, nastoupila paní Čellárová do práce.  

„Takže jsem, nebylo mi ještě ani 14 roků, nastoupila do Avie, do kanceláře, kde jsem na 

psacím stroji, kterej jsem moc neuměla ovládat, opisovala takzvaný technologický postupy. A 

můj výdělek, jestli vás to zajímá, byl na hodinu, hodinovej plat byl koruna padesát.“ 

Zdena Čellárová si doplnila večerní školu, v práci povýšila, vdala se a měla dvě děti. 

Těm komunistický režim znepříjemnil snahu o studium na vysoké škole. 

„Po gymnáziu oba dva chtěli jít na vysokou školu a bylo zase. V tý době vládlo tady to, že se 

na ně musel napsat posudek a to nejhorší bylo, že tam bylo napsáno, že pan Čellár, jejich táta, 

byl ve straně a vystoupil.“ 

Děti Zdeny Čellárové nakonec vysokou školu vystudovaly a její vnučky teď mají 

možnost se o tento zajímavý životní příběh podělit. 

„Já mám ráda svou zahrádku a děti, hlavně děti, vás mám ráda, vás miluju.“ 


