
Irena Baráková (86) 
 
Paní Irena se narodila 14. srpna 1935. Ve třech letech začala 
chodit do Sokola, a tak se stala v této době jeho nejmladší 
členkou. V roce 1939, kdy začala 2. světová válka, žila se svojí 
rodinou v domě v Otínské ulici v Radotíně. 
Na první stupeň základní školy chodila také v Radotíně. V 
deseti letech ke konci války začala navštěvovat gymnázium na 
Smíchově. Odtamtud však musela po dvou letech kvůli zákonu 
o jednotném školství odejít a vrátit se zpět do měšťanské školy 
v Radotíně.  
V těchto letech již začala snít o tom, že se stane učitelkou. Po 
dokončení měšťanské školy nastoupila do nově otevřeného 
Jiráskova pedagogického gymnázia v Ostrovní ulici, kde 
odmaturovala.  Zažila při studiu krásné chvíle a ráda na něj i 
teď vzpomíná.  
Po maturitě začala paní Irena vyučovat s kamarádkou v 
pohraničí v Kraslicích poblíž Chebu, kde strávila dva roky. Poté 
se vrátila do Radotína a začala pracovat jako učitelka v 
Lipanech. Se svým manželem, kterého poznala ve vodáckém 
oddílu, měla syna Jana, trenéra lakrosu, dceru Alenu, paní 
učitelku v MŠ Petrklíč, a syna Vladimíra, střihače filmů, např. Pelíšky, Musíme si pomáhat aj. 
V následujících letech paní Irena vyučovala v základní škole ve Slivenci (nedaleko Radotína), 
kde pracovala v podstatě celý život. 
Ke konci svých pracovních let učila také pět let žáky na prvním stupni v naší základní škole v 
Radotíně.  
Paní Baráková je po celý svůj život součástí radotínského Sokola. Sport je její celoživotní 
náplní a v těžkých chvílích jí vždy pomohl. I když byl po válce Sokol zrušen, stále říkala, že 
jde cvičit do “Sokola”. Desítky let vedla dětské sportovní oddíly, spolupořádala dětské 
karnevaly a zúčastnila se i spartakiád. Také její rodina se v Radotíně aktivně věnuje sportu a 
trénuje lakrosové kluby, které mají mezinárodní úroveň. 
Paní Irena (dětmi nazývaná Ija) se stále věnuje sportu. V Radotíně ji můžeme potkat na kole, 
vidět v bazénu nebo zahlédnout na procházce u Berounky. Dodnes vypomáhá v mateřské 
škole Petrklíč a v Sokole při cvičení všestrannosti v oddílu s malými dětmi.  


