
Jaroslav Křížek – životopis

    Pan Jaroslav Křížek se narodil 15. prosince 1949 v Brandýse nad Labem. První tři roky vyrůstal v Zelenči

-  v  lokalitě  U  zvoničky.  V  roce  1952  jeho  rodině,  která  je  obecní  kronikou  zmiňována  jako  jedna  z

nejstarších rodin  v  Zelenči,  byla  zabavena  veškerá  zemědělská  půda.  Rodinu  komunisté  vystěhovali  do

Svémyslic. Tedy do vedlejší vesnice, kde prožil pan Jaroslav celé mládí. Vyrůstal společně s rodiči a dvěma

bratry: tatínek se jmenoval Jiří (narozen v r. 1920),  maminka  Marie, (narozena v r. 1924), nejstarší bratr byl

Jiří (narozen v r. 1944) a druhý bratr se jmenoval Josef (narozen v r. 1948).  Otec se nakonec zaměstnal ve

státním  statku  –  komunisté  totiž  nenašli  ve  svých  řadách  nikoho,  kdo  by  uměl  zvládnout  po  rychlé

kolektivizaci žně a tak ho poprosili o výpomoc. Nabídku přijal a práci zemědělství neopustil celý život. 

     První až třetí  třídu základní školy vychodil pan Jaroslav Křížek v Zelenči, čtvrtou a pátou třídu ve

Svémyslicích. Základní vzdělání dokončil v Brandýse nad Labem v roce 1964. Poté studoval na Střední

zemědělské škole v Brandýse nad Labem. Úspěšně odmaturoval a v létě roku 1968, těsně předtím než začala

okupace  našeho  území  vojsky  Varšavské  smlouvy,  nastoupil  na  povinnou  vojenskou službu  do  Staré

Boleslavi. 

     Po vojně začal pracovat v podniku Pražské obchodní domy - připravoval stavbu obchodního domu Kotva.

Komunisté ho ale nutili vstoupit do strany – slibovali byt. Pan Jaroslav nakonec ale členství ve straně odmítl

a vrátil se k práci v zemědělství. Psal se rok  1972. Usadil se v rodišti svých předků – v Zelenči. Pracoval ve

státním statku  nejprve  jako traktorista  a  kombajnér,  později   vedl  zásobovací  středisko  náhradních dílů

Státního statku Klíčany.  Dařilo se mu sehnat vše, co bylo potřeba. Možná i díky tomu ho komunisté nechali

na pokoji i když vstup do strany odmítl nakonec celkem třikrát. 

     V roce 1971se oženil s manželkou Evou. Postupně se jim narodili dvě děti – syn Pavel se narodil v roce

1972 a dcera Petra v roce 1974. Svépomocí postavil rodinný dům a doufal, že komunismus brzy padne.

Žertoval, že by se to mohlo stát kolem jeho kulatých 40. narozenin. A povedlo se – 17. listopad 1989 přinesl

očekávanou změnu. Pan Jaroslav Křížek se demonstrací na Václavském náměstí i na Letné aktivně účastnil.

Studenty podpořil i finančně – rozhodl se, že jim předá peníze, které zaměstnanci statku museli do té doby

povinně platit odborům. Revoluční odborové hnutí (ROH) byla monopolní odborová organizace, která byla

zároveň  nejrozsáhlejší  společenskou  organizaci  v  socialistickém Československu.  Členství  bylo mnohde

povinné  a automatické.  Členové  platili  měsíční  poplatek.  Peníze vybrány  v listopadu  už  ale  do ústředí

organizace  nedoputovaly.  Pan  Jaroslav  Křížek  je předal  na  účet  studentům,  kteří  iniciovali  Sametovou

revoluci.  Po  pádu  komunismu  začal  pracovat  společně  se  svým  otcem a  bratry  na  vlastní  i  pronajaté

zemědělské  půdě.  Tu  obhospodařuje  dodnes  i  se  svým bratrem.  Umění  šetrného  hospodaření  s  půdou

postupně předávají svým vnukům. Dodnes také podporuje aktivity sportovního klubu Zeleneč, kde kdysi

působil jako úspěšný fotbalista – útočník.
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