
včetně Velké Chuchle.
Na Lahovské - pojmenování podle starého 
pomístního názvu. Název je používán od 
70. let minulého století pro chatovou osadu, 
kterou ulice prochází.
Holoubkova - Karel Holoubek, 1892-1947, 
žokej, který žil ve Velké Chuchli. V roce 
1925 zvítězil ve Velké Pardubické, v letech 
1927 a 1928 vítěz v československém derby.
Josefa Šacha - Josef Šach, 1919-1986, žokej, 
který většinu svého života prožil ve Velké 
Chuchli. Během své kariéry zvítězil celkem 
v 592 dostizích.
Nad Prahou - pojmenování podle polohy ve 
výšce 334 m.n.m., která umožňuje výhled 
na Prahu.

Haunerova - Jaroslav Hauner, 1923-1945, 
padl ve Velké Chuchli v posledních dnech 
II. světové války jako účastník povstání.
Boříkova - Josef Bořík, 1920-2001, význam-
ný československý žokej. Dosáhl celkem 
350 vítězství.
Za Brankou - pojmenování podle již vžitého 

názvu. Tato krátká ulička byla po dlouhá léta 
uzavřena brankou.
Polákova - Alois Polák, 1891-1959, od po-
loviny 30. let minulého století byl velitelem 
chuchelské četnické stanice, během II. světové 

války spolupracoval s proti-
nacistickým odbojem.
Na Roháčku - pojmeno-
vání podle starého názvu 
uvedeného ve stabilním 
katastru z let 1826 až 1843.
K Višňovému sadu - název 
motivem navazuje na název 
sousední ulice K Višňovce. 
V minulosti byly v okolí 
velké plochy osázeny třeš-
němi a višněmi.
V Úzké - název podle 
charakteru komunikace. 
V jednom místě je pouze 
1,5 m široká.
Jana Ouřady - Jan Ou-
řada byl prvním starostou 
Chuchle, kterým se stal 
v roce 1850. V místní sa-
mosprávě působil deset let.
Závodní - pojmenování se 
ztotožňuje s obecným po-
vědomím o Velké Chuchli 

jako místem spojeném s dostihovým sportem.
Nad Radotínem - název podle polohy ulice 
nad strání svažující se k Radotínu.
Nikodémova - Alfred Nikodém, 1864-1949, 
sportovní plavec a zakladatel otužilec-
kých plaveb na Vltavě. Část života prožil 
v Chuchli.

Pojmenování ulic...

Základní parametry čtečky 
Jinke Hanlin V3+:

hmotnost: 220 g
displej: e-paper, 6 palců, rozlišení 
800×600, 4 odstíny šedé
rozměry: 184×120,5×9,9 mm
podporované formáty: pdf, mobi, doc, 
2, html, txt, rtf, zip, rar, ppt, lit, 
chm, epub, djvu, prc, pdb, wolf, mp3, 
png, tiff, gif, bmp a jpg

se přestěhuje Klub Proxima sociale, 
který tak uvolnil v budově druhého 
stupně další učebnu pro narůstající 
počet žáků. Díky této přístavbě dojde 
k bezpečnějšímu provozu při vstupu 
a odchodu dětí v prostorách školní 
družiny, kde dopoledne probíhá vý-
uka pěti tříd prvního stupně.

Za tři roky práce se podařilo 
s finančním přispěním vedení MČ 
Praha 16 zkvalitnit i vnitřní vybavení 
školy. Bylo vyměněno 18 starých tabulí 
za nové, zakoupeny lavice a židle do 
pěti tříd. Nově byly vybaveny nábyt-
kem některé kabinety. V roce 2009 
měla škola pouze 3 interaktivní tabule. 
Od září 2012 může vyučovat již na 
deseti, rovnoměrně rozmístěných ve 
všech budovách školy. V počítačové 
pracovně na I. stupni přibylo pět 
nových počítačů. Díky změně inter-
netového připojení se zlepšil a zrychlil 
provoz všech počítačů. Při výuce se 
používají nové pomůcky, velký zájem je 
například o využívání astronomického 

Před třemi lety byla radotínská 
škola po povodních opravená a dobře 
vybavená. Ale jako všude, i tady bylo 
co vylepšit a doplnit. První, co díky 
pochopení a finanční podpoře vede-
ní městské části přibylo, bylo v létě 
2010 víceúčelové hřiště s doskočištěm 
u budovy prvního stupně a běžecká 
rovinka s doskočištěm za tělocvičnou 
druhého stupně. Obě hřiště se využíva-
jí nejen pro tělocvik. Děti je přijaly za 
své a chodí sem i ve volném čase. 

V dalším roce byla dokončena 
protipovodňová zeď kolem areálu 
školy a na plochých střechách škol-
ních budov byly instalovány a uve-
deny do provozu solární panely. 
Letos dochází asi k nejpodstatnější 
změně. Od 3. září bude škole sloužit 
přístavba školní družiny, ve které 
vznikly šatny, nová třída a sociální 
zařízení. Do suterénu této přístavby 

dalekohledu, a nové nářadí i náčiní do-
plnilo vybavení všech tělocvičen.

A podstatné je, že se podařilo stabi-
lizovat pedagogický sbor. Vedení školy 
podporuje jeho další vzdělávání. Pro 
vyučující prvního stupně byla od září 
2011 zřízena metodika pro program 
Začít spolu, od září 2012 bude ve škole 
působit školní psycholog.

O kvalitě výuky radotínské školy 
svědčí i zájem rodičů z okolních obcí. 
Školu v letošním roce navštěvovalo 
163 žáků, kteří nemají bydliště v Rado-
tíně. I když je zájem velký, vzhledem 
k prostorovým možnostem školy bude 
muset v dalším školním roce uplatnit 
kritéria pro přijímání žáků do prv-
ních tříd. Jedenáct let se zde na prv-
ním stupni vyučuje v alternativním 
programu Začít spolu, který nadále 
zůstává nedílnou součástí vyučovací-
ho procesu (v letošním roce v tomto 
programu probíhala výuka v deseti 
třídách ze sedmnácti).

Stále lepší škola

V překrásném slunečném sobotním 
ránu 19. května se konala v pořadí již 
3. vycházka Letopisecké komise pro 
občany a přátele Radotína. Tentokrát 
měla vycházka několik cílů. 

Nejprve byla v Třebotově domluvena 
s majiteli místní tvrze, manželi Sedláč
kovými, prohlídka Muzea nočníků. 
Soukromá sbírka současných majitelů 
zabírá dvě přízemní místnosti plné 
rozličných nočníků, nočníčků, closetů a 
záchodů (od obyčejných až po ty, 
které svým dekorem připomínají 
spíš přepychové polévkové mísy). Ve 
VIP kolekci je třeba nočník vyrobený 
pro Napoleona Bonaparte, nočník z 
Lincolnovy ložnice Bílého domu, nočník, 
který pravděpodobně patřil čínskému 
císaři z Dynastie Čching, středověká 
vykopávka z Nizozemí. Sbírka je doplněna 
o popisky vztahující se k problematice 
lidského vyměšování. Toto raritní 
muzeum, jedno ze tří na světě, vzniklo 
náhodou – při rekonstrukci objektu 
objevili noví majitelé středověký prevét 
a začali se o tuto tematiku zajímat. Stále 
nakupují nové a nové exponáty, letopisci 
jako první viděli další místnost, opět 

plnou nejrůznějších nočníků, vše se 
zasvěcenou přednáškou majitelky tvrze 
o historii tématu. 

Ta jim ukázala i část krásně 
zrekonstruované tvrze, v níž po nějakou 
dobu bydlel radotínský farář.  Pro značnou 
zdevastovanost ji musel opustit a tvrz 
byla až do roku 2001, 
kdy ji koupili a začali 
opravovat současní 
majitelé, neobývaná. 
O b j e k t  t v r z e  m á 
dlouhou historii, jejíž 
výčet  na leznete  u 
plné verze článku na 
www.Praha16.eu. 

P o  v í c e  n e ž 
d v o u h o d i n o v é 
prohlídce se výprava 
v y d a l a  p o  m o d ré 
značce k  židovskému 
hřbitovu, který se nachází v lese jižně 
od silnice z Radotína do Třebotova, 
západně od vrcholu Kulivé hory. 
Poměrně rozlehlý hřbitov (5844 m2) 
byl založen někdy po roce 1761 
Židovskou náboženskou obcí Zbraslav. 
Je  na  něm do chov áno  ko lem 

150 náhrobních kamenů. Nejstarší je 
z roku 1795, poslední pohřeb proběhl 
v roce 1973. Poté, co několik účastníků 
položilo kytičku k jednomu hrobu 
s výročím úmrtí, skupinka pokračovala 
stezkou až k dalšímu radotínskému 
hřbitovu Na pískách. 

Posledním cílem, avizovaným jako 
„pokusíme se najít pamětní kámen“, byl 
vrchol kopce Velký háj nad Radotínem, 

kam byl kámen umístěn na památku 
mladého hocha, který se zde za války 
zastřelil. Verzí o této události je několik, 
stejně jako údajného umístění tohoto 
kamene. Podaří se záhadu pamětního 
kamene objasnit? Uvidíme v příštím čísle 
novin.

Letopisci na nočnících„Jsem třináctiletá dospělá holka upro-
střed zapráskanýho facebooku. Jsem 
komiksová postava, černobílá, placatá, 
ven nevycházím a vyjít se mnou je težký. 
Jsem Fagi.“

Komiksová postavička se k Face-
booku připojila před pár lety – na 
svém profilu publikuje legrační ko-
miksy, videa, ve kterých sama účin-
kuje a píše si dvojsmyslné statusy. 
Fenoménem se staly její facebookové 
kabarety, které hraje na živo divadlo 
DNO. Fagi ke slávě pomáhá její strýc 
Jiří Jelínek, režisér a zakladatel divadla 
DNO a spoluzakladatel Divadla loutek, 
hudby a vtipu Tichý jelen. Posledním 
odvážným režisérským i hereckým 
počinem Jelínka je v Divadle Husa na 
provázku inscenace Romeo, Julie a já, 
kde učinkují pouze muži a ledničky. 
Tento kousek se zcela výjimečně dává 
i 26. srpna v Lesním divadle v Řevni-
cích (více facebook U Koruny).

Jelínek se ale objevil i v dubnu 
v Radotíně se svým neuvěřitelným 
hospodsky duchovním kabaretem: 

Hospodin, aneb Kdopak by se Boha 
bar. Kdo viděl toto představení, určitě 
si nenechá ujít ani to v září. 

Fagi

Elektronické čtení představuje jednu 
z aktuálních tváří a podob četby. Jeho his-
torie sahá až do roku 1971, kdy zahájil svou 
činnost projekt Gutenberg, přenášející do 
digitální podoby díla, která již nepodléhají 
autorským právům. V roce 1995 zahájil pro-
dej knih na internetu Amazon.com a v roce 
1998 vznikly první čtečky e-knih, které dnes 
zažívají opravdový boom.

Nyní jsou i ve výpujční nabídce Místní 
knihovny Radotín. Půjčují zde e-čtečky 
Jinke Hanlin V3+, které mají displej 
s technologií elektronického inkoustu 
(E-ink), ten odráží světlo podobně jako 
obyčejný papír. Umožňuje tak dlouho-
dobé čtení bez únavy očí i na přímém 
slunci. Čím více přímého světla, tím lepší 
kontrast a čitelnost. Naopak zase platí, že 
v šeru nebo temnu se musí na displej svítit 
stejně jako na obyčejný papír, protože na 
rozdíl od mobilů či obrazovek počítačů 
není displej čtečky podsvícený. Při čtení 
není potřeba být připojen ke zdroji elek-
trického proudu, nabitá baterie v přístroji 
má výdrž několika tisíc otočení stránky 
a lze ji snadno dobíjet.

Čtečky navíc umožňují nastavení velikosti 
písma, vyhledání určitého textu, používání 
záložek, pamatují si, kam až čtenář dočetl 
naposledy. V interní paměti každé čtečky 

najdete více než 200 knih v českém a ang-
lickém jazyce, které jsou podle autorského 
zákona volnými díly. Jako „prémie“ jsou 
nahrány Kroniky obce Radotína, v každé 
čtečce je k dispozici podrobný uživatelský 
manuál a také brožura pojednávající o 
e-knihách a e-čtení obecně.

Čtenáři si mohou do čtečky pomocí USB 
kabelu nahrát i vlastní knižní tituly, nebo 
lépe, použít vlastní paměťovou kartu s na-
hranými e-knihami. Musejí ale respektovat 
autorská práva, která jsou velkým problé-
mem dostupnosti e-knih, protože vydavatelé 
uzavírali autorské či překladatelské smlouvy 
v době, kdy je ani nenapadlo, že by součástí 
smlouvy mělo být i digitální šíření. 

Volná autorská díla lze stahovat např. 
z webu Městské knihovny v Praze, je jich 
tu více než dvě stě. Kromě kompletního 
díla Karla Čapka, Boženy Němcové a Karla 
Hynka Máchy jsou zde například knihy 
z povinné školní četby, známé české po-
hádky či příběhy Sherlocka Holmese. Co 
se týká Pragensií, nabízí on-line knihovna 
více než 1000 knih o Praze, a to na strán-
kách www.prahavknihovne.cz.

V radotínské knihovně si mohou půjčit 
čtečku čtenáři od 18 let výše, kteří nemají 
vůči knihovně závazky a jsou v knihovně 
registrováni minimálně 1 rok. Výpůjční 

doba je 30 dní. Protože pořizovací hodno-
ta přístroje je poměrně vysoká, vyžaduje 
knihovna složení kauce ve výši 1000 Kč. Ta 
je samozřejmě vydána zpět, jestliže je čteč-
ka v dohodnuté lhůtě a v pořádku vrácena. 
Výpůjčka je umožněna na základě smlouvy 
uzavřené mezi knihovnou a uživatelem, 
který je povinen prokázat svou totožnost 
platným občanským průkazem. Podrobná 
pravidla půjčování čteček jsou součástí 
Knihovního řádu a můžete si je prostudovat 
v knihovně, na webu knihovny nebo webu 
Městské části Praha 16.

Zda jsou čtečky v danou chvíli volně 
k vypůjčení, si lze ověřit prostřednictvím 
on-line katalogu. Pokud nejsou, lze je stej-
ně jako jiné tituly rezervovat.

Půjčte si čtečku e-knih v radotínské knihovně!

od 13.00 do 15.00 hodin, od 15.00 do 
18.00 se pracovníci potkávají s dětmi pří-
mo v radotínských ulicích a na hřištích. Na 
prázdniny jsou připraveny i výjezdy do pří-
rody a basketbalové turnaje a jako každý rok 
měli i letos návštěvníci klubu možnost vyjet 
do zahraničí. Tentokrát do Londýna během 
olympijských her!

A nakonec ještě ohlédnutí za dobou 
před uzavřením starých klubových pro-
stor. Vedle běžného provozu tu probíhaly 
již zavedené turnaje ve streetbasketu 
a stolním fotbale, vznikla ovšem i nová 
tradice - v rámci projektu „Jdeme za kul-
turou“ klub navštěvuje v průběhu sezóny 

divadelní představení nejenom v Radotí-
ně, ale i v Praze.

Definitivním ukončením působení ve 
starých prostorách a završením školního 
roku byla akce „Radotínský Happening 
vol. III“ určena nejenom návštěvníkům 
klubu, ale i široké veřejnosti. Letos bohužel 
nepřálo počasí, ale i tak proběhla sítotisko-
vá dílna (speciální potisk triček), populární 
turnaj v streetbasketu a především hudební 
produkce. Čtyřhodinový set zahráli DJ´s 
Zéma, Ova a Gloozer.

 

Klub se stěhuje

Nový klub Radotín zahajuje standard-
ní provoz 3. září. 19. září jsou všichni 
zváni na Den otevřených dveří, kdy bude 
možnost prohlédnout si nové prostory 
a seznámit se s činností klubu.

Comiksová Fagi, kabaret, improvi-
zace, písně, humor, zběsilost i v srd-
ci vtrhne na radotínskou Klubovou 
scénu 20. září v 19.00 hodin.

Letos podruhé se mladí fotografové 
ze středních škol celé ČR sejdou ve 
Špindlerově Mlýně na 7. ročníku Letní 
školy digitální fotografie. V termínu 
26.8.-1.9. si tu budou doplňovat znalos-
ti a zkoušet nové fototechniky.

V horském hotelu Hromovka vyroste 
fotografické studio pro tvorbu portrétů 
a výuku produktové fotografie, před-
náškový sál a technické studio pro tisk 
a úpravu fotografií ve Photoshopu. 
Odborné přednášky, 
individuální i skupi-
nové práce studentů 
a prezentace vlastní 
tvorby proběhnou 
pod vedením pro-
fesionálních foto-
grafů, technického 
a pedagog ického 
týmu Gymnázia Oty 
Pavla v Praze-Ra-
dotíně a jedné pro-
fesorky Gymnázia 
v České Třebové.

Letní škola vždy 

probíhá v tvůrčím duchu a příjemné 
atmosféře, nechybí tvorba projektů 
a soutěže o ceny.  Každý účastník si 
odnese několik vlastních fotografií ve 
formátech A4 a A5, nové zkušenosti, 
informace, vzpomínky a také kontak-
ty na kamarády se stejným zájmem.

Více informací a přihláška na 
www.gop.cz

Letní škola digitální fotografie


