
   To vše a další skutečnosti si připo-
mněli účastníci vlastivědné vycházky, 
kterou uspořádala radotínská letopi-
secká komise v sobotu 22. března. Za 
odborného výkladu Karla Dušánka 

se skupina osmadvaceti milovníků 
místní historie vydala od autobusové 
zastávky Cementárna Radotín smě-
rem k centru městské části doslova 
po stopách bývalé drážky, tedy po pů-
vodní trati. A pochopitelně jen tam, 
kde je tato „stopa“ přístupná.

Drážka byla do lomů postavena 
v roce 1873 s koňským potahem. 
Lamači kamene však někdy tlačili 
prázdné vozíky do lomu i s pomocí 

Po stopách...
Dokončení z titulní strany

vlastní rodiny, dolů se pak jezdilo 
samospádem. Technicky byla drážka 
jednokolejná. Její délka byla v dobách 
největší slávy přibližně 3,2 km a měla 
několik větvení. Hlavní trať kopírova-
la údolí Radotínského potoka a kon-
čila v místě dnešní zastávky Lomy. 
Rozchod kolejí byl 600 milimetrů. 
Vozíky měly dvě nápravy a dřevěné 

bočnice a čela, některé byly 
opatřeny plošinou s ruční 
brzdou. Lokomotivy byly ne-
známé výroby. Po ukončení 
drážky byly vozíky předány 
do Chýnova u Tábora, loko-
motivy pak zřejmě nenávrat-
ně zničeny, sešrotovány. 
   Kromě výše zmiňova-
ného rozvětvení pak bylo 
v Radotíně, mezi Vinohra-
dy a ulicí Slinková, v šířce 
a v délce mezi Strážovskou 
a Prvomájovou, tříkolejné 
„nádraží“. Jedna kolej dále 
pokračovala přes dnešní 

Prvomájovou do nádvoří cementárny. 
Výsypka v drtírně kamene se nachá-
zela přibližně v místě dnešního domu 
s číslem popisným 1365 na náměstí 
Osvoboditelů. 
   Zájemci o tuto kapitolu radotínské 
historie se dozvědí více na oficiálních 
webových stránkách Městské části 
Praha 16 www.mcpraha16.cz.

Karel Dušánek, Ing. Petr Binhack,
Mgr. Štěpán Rak ml.

FlowerGarten,
první zbraslavská anglická školka

Určitě jste o ní slyšeli. Třeba jste za-
hlédli náš školní autobus. FlowerGarten 
je komplexní anglické jazykové centrum. 
Probíhá v něm provoz školky, kurzy 
angličtiny pro školní děti, před rokem 
jsme vymysleli unikátní projekt anglické 
družiny, anglicky učíme také dospělé. 
Naše centrum navštěvuje v různých pro-
gramech přes 40 dětí ze Zbraslavi a okolí 
ve věku 2 až 13 let. 

Školka – „zábava v angličtině“. 
S dětmi pracujeme prostřednictvím 
rodilých mluvčí metodou total im-
mersion, tedy komunikace výhradně 
v anglickém jazyce. Využívá-
me toho, že děti v raném věku 
se i bez znalosti angličtiny 
spontánně zapojují do zají-
mavých aktivit. Náš program 
je proto plný projektů, her, 
tvorby, zpěvu, tance, výletů. 
Naše prostředí je přátelské 
k dětem i k rodičům, jejichž návr-
hům jsme značně otevřeni. S dětmi 
se účastníme jízd na koni, zkušená 
lektorka vede kroužek jógy, míváme 
období kurzů plavání, kroužek vaření 

apod. V průběhu školního roku 
pořádáme dvě školky v přírodě, 
v létě anglické týdenní tábory 
mimo Prahu.  

Stejný důraz jako na osvo-
jení cizího jazyka a rozvoj 
všech schopností každého dí-
těte klademe i na individuální 
přístup – respektujeme jejich 
osobnost, pomáháme jím naučit 
se prosazovat asertivně, s ohle-
dem na ostatní. Velmi si vážíme 
rozhodnutí každého z rodičů 
„našich“ dětí umístit své dítě do 

našeho zařízení, pře-
konat nejen odloučení 
od svých nejbližších. 

Š k o l k u  F l owe r-
Garten provozuje Občan-
ské sdružení Ang l ické 
zátiší. Tato nezisková or-
ganizace financuje provoz 

anglického jazykového centra ze spon-
zorských darů od rodičů i od firem. 
Oceňujeme nejen poskytnuté finanční 
dary, ale také pomoc v podobě inzerce 
či hmotných darů. Cílem sdružení je 

zajistit financování provozu anglic-
kého jazykového centra především 
z účelových dotací.
   Přijďte se přesvědčit, že máme dveře 
dokořán – Den otevřených dveří se sice 
konal 10. dubna 2008, ale přijít můžete 
kdykoliv.

www.flowergarten.cz,
info@flowergarten.cz, tel. 775 325 969

„Prostě si to užívám,“
říká střihač Vladimír Barák

   Radotínští sokolové pořádali 28. břez-
na akci, na které poprvé představili film 
o účasti české reprezentace na boxlak-
rosovém mistrovství světa v kanadském 
Halifaxu. Autorem asi půlhodinového 
snímku je střihač Vladimír Barák 
(*1964).
   Jeho jméno naleznete v titulcích Hře-
bejkových filmů jako Pelíšky, Pupendo, 
Horem pádem, Kráska v nesnázích 
nebo Medvídek. Vladimír Barák, kte-
rého přátelé oslovují „Měch“, se podílel 
na celé řadě krátkometrážních filmů, 
na dokumentu Ivan Kral Dancing 
Barefoot, televizních filmech Multicar 
Movie Show a Milan už jde, i na pořa-
dech České televize: je jedním z hlav-
ních tvůrců cyklů Bigbít a Česká soda. 
Má nominaci na Českého lva za Tro-
janovy Želary. Je absolventem FAMU. 
Vladimíra Baráka jsme se zeptali na 
pár otázek.
Vy jste z Radotína, nebo tu žijete? 
Pocházím z Radotína, ale nežiju tady už 
od roku 1988, kdy jsem se oženil. Byd-
lím na Jižním Městě.
Docela paradox, vzhledem k lítým 
bojům mezi LCC Radotín a Jižním 
Městem.
Jsem rozpolcený… (směje se). Vlastně 
nejsem. Já fandím Radotínu. Jižňáku 
jsem nefandil nikdy, takže v tom se nic 
nezměnilo. 
Váš bratr Jan je hlavním trenérem 
radotínského LCC, rodina se hodně vě-
nuje sportu. Jaký je Váš vztah ke sportu? 
Hrajete lakros? 
S tím jsem skončil, když  jsem se oženil. 
Dneska už bych nepřežil ani minutu. 
Ale teď v sobotu nastoupím (29. března 
se hrál lakrosový turnaj veteránů, pozn. 
red.)., asi před pěti lety jsem jeden zápas 
hrál... Jinak občas chodím na fotbal, 
beachvolejbal nebo tak.

V Halifaxu jste natočil film o účasti čes-
kého týmu na loňském boxlakrosovém 
mistrovství světa. Půjčili Vám do ruky 
aspoň lakrosku?
Ne, hned by mě tam zabili. Nikdy bych 
se neodvážil.
Vaše profese je střihač... 
Střihám filmy. Ty Hřebejkovy, to je 
moje zaměstnání. Jako koníček si i sám 
točím. Halifax je koníček. 
Vždy, když se hovoří o filmu, mluví se 
o režisérovi, hercích nebo scénáristovi, 

ale už ne o střihači... Nezdá se Vám, že 
je tahle profese podceňována? 
Mediálně ano, ale je to jediné zaměst-
nání, kde já si můžu dělat, co chci, 
kde chci, s kým chci, jak chci, za kolik 
chci. V podstatě jsem svým pánem, 
nemusím na nikoho čekat, nemám šéfa. 
Fakt, že sedím zavřený v kukani, nikdo 

o mně neví, je vlastně nakonec výhoda. 
Užívám si to. Když se jdu na jeden den 
podívat na natáčení, tak uteču, protože 
se tam nic neděje. Jenom se tam na 
někoho čeká. A já ve střižně na nikoho 
čekat nemusím. 
Kdo má poslední slovo? 
Režisér, ale musí se s ním umět zacházet. 
Máte obrovskou možnost film hodně 
ovlivnit, zkazit anebo vylepšit? 
Když je film dobrý, zkazit ho moc ne-
můžu. Mám větší možnost film zlepšit 
než zkazit.
Emília Vašáryová při natáčení Horem 
pádem řekla, že jen zásluhou střihače je 
její čeština tak dobrá…  
Hmm, moje práce. Moje a Honzy (Jana 
Hřebejka, pozn. red.). No, to ani nevím, 
děkuju jí.
Kromě filmů jste pracoval i na České 
sodě. Co je hezčí práce? 
Při „sodě“ jsme se víc nasmáli, ale rych-
le to uteklo, jeden díl hotový za tři dny. 
A nebylo to tak napínavé jako kutat se 
ve dvaceti hodinách materiálu...
Takže tíhnete víc k celovečerním fil-
mům? 
Asi jo. Ale tohle mě baví nejvíc (Halifax, 
pozn. red.). Natočit si to sám. 
Musím chválit. Hodně emocionální. 
Jinak, na čem teď pracujete? 
S režisérem Zelenkou jsem dodělal 
film Karamazovi. Premiéra by měla 
být někdy v dubnu. V květnu půjde do 
kin „U mě dobrý“. A s Hřebejkem bu-
deme střihat snímek „Nestyda“, podle 
Vieweghových Povídek o manželství 
a sexu.

Děti na lyžařském zájezdu
I v letošním roce se více jak tři desítky 

především radotínských dětí zúčastnily 
týdenního lyžařského zájezdu, který 
pořádala Městská část Praha 16 ve spo-
lupráci se Základní školou 
v Loučanské ulici.

Místem pobytu v termí-
nu jarních prázdnin, které 
připadly na 16. až 23. úno-
ra, byla jako v předchozích 
letech Mariánská u Jáchy-
mova v Krušných horách. 
Jelikož sněhu bylo v místě 
pobytu ve srovnání s minu-
lými zimami méně, dojížděli 
účastníci zájezdu každý den 
do areálů na Klínovci nebo 
na Neklid na Božím Daru, 
kde byly podmínky zcela 
uspokojivé a umožnily splnit 
hlavní cíl zájezdu. Vedle zdokonalo-
vání lyžařských dovedností, jejichž 
individuální úroveň byla v závěru 
prověřena závodem v obřím slalomu, 
zbýval čas i na různé společenské hry 
a soutěže. 

Příjemně strávený prázdninový 
týden utekl, jak se říká, jako voda 
a všichni účastníci opět zasedli do 

školních lavic obohaceni o nové zá-
žitky, vzpomínky a někteří i o nové 
kamarády. Největší odměnou pro 
organizátory akce bylo při návratu 

opakující se postesknutí: ,,Ještě bych na 
horách zůstal“ a nebo ,,již se těším na 
jarní prázdniny příští rok.“

Oblíbenou akci pro mládež od devíti 
do osmnácti let chce radotínská radni-
ce uskutečnit i příští rok a dětem, které 
by v době jarních prázdnin neměly 
žádné aktivity, tak pomoci  tento čas 
vyplnit zajímavým programem.

Radotínské školy hostily 
vzácnou návštěvu

Náměstkyně primátora hlavního měs-
ta Prahy pro oblast školství, vzdělávání 
a volný čas Marie Kousalíková zavítala 
25. března do Městské části Praha 16. 
Na půdě radotínského Gymnázia Oty 
Pavla a Středního odborného učiliště se 
totiž konaly schůzky, jejímž cílem bylo 
zjistit požadavky a potřeby těchto jed-
notlivých školských institucí v terénu. 

   Setkání, která jsou součástí cyklu 
návštěv náměstkyně ve středoškol-
ských zařízení, jejichž zřizovatelem 
je právě hlavní město, se zúčastnili 
nejen ředitelé samotných škol 
včetně svých zástupců, ale i před-
stavitelé Městské části Praha 16, 
starosta Karel Hanzlík a jeho zá-
stupce Miroslav Knotek. Součástí 

n e f o r m á l n í 
schů zk y by la 
i  p r o h l í d k a 
celého objek-
tu g ymnázia , 
k t e r é  v ý k l a -
dem doplni la 
jeho ředitelka 
Jana Hrkalová. 
D o d e j m e ,  ž e 
G y m n á z i u m 
Oty Pavla patří 
k  ne jmenš í m 
v celé Praze , 
neboť v devíti 
třídách studuje 
př ibl ižně 270 
studentů. 

Výhoda pro znevýhodněné
Březen byl dlouhá léta měsícem knihy 

a akce pořádané v jeho průběhu přivedly 
řadu lidí do knihoven a k literatuře vůbec. 

Od počátku nového milénia 
vstoupil do knihoven nový feno-
mén – Internet a březen se stal 
hlavně měsícem Internetu. Oba ale 
tvoří významné informační zdroje 
a knihovny na Internet nijak „ne-
žárlí“, naopak. Stávají se místem, 
kde lidé mohou získat informace, ať 
už z knih nebo elektronicky právě 
z Internetu, i půdou, na které se spo-
juje tradiční svět knih s živým a stá-
le se měnícím prostředím Internetu. 
I když čas od času zazní varování, že 
lidé přestávají číst, není tomu tak. 
Podle společného průzkumu Ústavu 
pro českou literaturu Akademie věd 
a Národní knihovny, který proběhl 
v letech 1996 až 2007 a zaměřil se na 
vztah médií a četby, se u čtení knih 

objevil nárůst (i když větší nastal 
pochopitelně u Internetu). Závěr 
průzkumu je, že Internet není nepří-
telem četby, nepřítelem jsou pasivní 
média.

I radotínská knihovna se letos 
připojila k projektu Březen – měsíc 
Internetu, který vstoupil do jede-
náctého ročníku. Jeho motto zůstalo 
stejné jako v minulém ročníku: In-
ternet – výhoda pro znevýhodněné. 
Cílem celé akce je upozornit na 
význam, který má nebo může mít 
Internet pro znevýhodněné skupi-
ny obyvatel, jako jsou zejména lidé 
se zdravotním postižením, senioři, 
matky na mateřské dovolené, ne-
zaměstnaní, zkrátka všichni, kteří 
mohou mít nějakou překážku, ať už 
fyzickou, finanční nebo třeba v ob-
lasti vzdělání.
  Protože jednou ze „znevýhodně-

ných“ skupin jsou i děti, nechybělo 
tedy ani téma bezpečného užívání 
Internetu. Děti dostávaly brožurku 
„Bezpečný internet“, která je věno-
vaná této problematice.
  Největší zájem byl o školení po-
čítačové a informační gramotnos-
ti, které mohli radotínští senioři 
a maminky na mateřské dovolené 
bezplatně absolvovat každý čtvrtek 
dopoledne a vyzkoušet si práci s In-
ternetem. Pro všechny návštěvníky 
knihovny byly připraveny letáky 
s informacemi o vybraných webo-
vých portálech. 

Pozornosti návštěvníků neunikla 
ani výstava fotografií Ireny Helmové 
nebo obrazů Věry Mačkové. Protože 
bychom se chtěli znovu více zaměřit 
na propagaci knih a čtení vůbec, 
umožnili jsme poslední březnový 
den zdarma registraci nových čte-
nářů. Ale o tom zase možná někdy 
jindy. Na Vaši návštěvu se těší Míst-
ní knihovna Radotín.


