
 

 

Životopis Zdeny Čellárové 

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

6.1.2022 

 

 

Zdena Čellárová se narodila 25. listopadu 1940 v Čakovicích. Za svobodna se jmenovala 

Janatová. Její rodiče, Jarmila a Václav Janatovi, byli živnostníci, měli v Čakovicích řeznictví a prodávali 

maso a uzeniny v krámku naproti kostelu sv. Remigia. Pro maso jezdili na jatka do Prahy a ve své 

dílně ho zpracovávali. Čakovice tehdy ještě nebyly součástí Prahy, ale samostatným městečkem. 

  Zdena Čellárová se narodila v době druhé světové války a její první vzpomínky jsou proto 

poznamenány válečnými událostmi. Jako čtyřletá zažila bombardování Kbel, Letňan a právě Čakovic 

na květnou neděli 25. března 1945. Vnímala, jaký strach mají rodiče o život svůj a hlavně svých dcer. 

Zdena totiž měla ještě o čtyři roky starší sestru Věru. 

Po válce chodila Zdena do základní školy v Čakovicích. Oba její rodiče pracovali v řeznictví i 

potom, co jim bylo komunisty zestátněno. Rodina žila skromně a šetřilo se na pořízení lepšího 

bydlení. Školní léta tedy neprožila Zdena právě v blahobytu. Základní vzdělání bylo tehdy ukončeno 

osmou třídou a její otec rozhodl, že Zdena půjde do práce.  

Tak ještě jako třináctiletá nastoupila Zdena do práce v Avii Čakovice. Tam v kanceláři na 

psacím stroji, který tehdy neuměla vůbec ovládat, opisovala technologické postupy. Její hodinový plat 

byl 1,5 Kč. Chtěla mít lepší vzdělání, a tak se přihlásila na večerní studium na hospodářské škole. 

Potřebovala ale posudek od Svazu mládeže, jehož členkou nebyla. Byla pozvaná na schůzi, kde byla 

nařčená z prospěchářství. Naštěstí ale bylo odhlasováno, že dostane kladný posudek. Na kádrovém 

oddělení Avie jí zase bylo připomenuto, aby byla vděčná, že jí bude studium umožněno i přesto, že  je 

dcerou živnostníka. Na střední školu tedy nastoupila a úspěšně jí dodělala. Dál přitom pracovala v Avii 

Čakovice jako písařka. 

Potom se vdala a narodily se jí dvě děti, nejprve dcera Dana a později syn Pavel. Po mateřské 

dovolené pracovala Zdena Čellárová jako sekretářka v ZPA Čakovice. ZPA je zkratka pro Závody 

přístrojů a automatizace, kde se vyráběla výpočetní technika. 

Její dcera a syn chodili na základní školu v Čakovicích a oba vystudovali gymnázium. Problém 

nastal, když chtěli jít na vysokou školu, protože bylo potřeba, aby získali kladný posudek. Jejich otec, 

pan Čellár, totiž v roce 1968 vystoupil z komunistické strany.  

A kvůli tomu se Dana a Pavel málem na vysokou školu nedostali. Naštěstí přece jen o přijetí rozhodly 

jejich dobré studijní výsledky, takže mohli vystudovat. 

Zdena Čellárová nyní žije ve svém domě v Šircově ulici v Čakovicích, který s manželem 

vybudovali. Letos jí bude 82 let, je v důchodu, baví jí práce na zahrádce a těší se ze svých vnoučat.  


