
Hadravská – Pojmenována po vsi na Klatovsku ležící severně od 
Nýrska, která je dnes součástí obce Chudenín. Evidováno je zde pouhých 
22 adres. V letech 1937-1952 se ulice jmenovala po Josefu Macháčkovi 
(1818-1870), radotínském rodákovi a bojovníkovi za svobodu roku 1848. 
Do roku 1977 Kapitána Jaroše. 

Na Říháku – Ulice pojmenována po kopci Říhák, jenž nese 
jméno jednoho z místních hospodářů, který měl pozemky a pískovnu na 
svahu nad Radotínem. Komunikace se mezi roky 1960 a 1977 jmenovala 
Horymírova

Opata Konráda – Konrád 
byl prvním opatem nedalekého 
Zbraslavského kláštera (v letech 1292-
1312 a 1314-1316) a též byl rádcem 
přemyslovských králů Václava II. 
a Václava III. Je autorem části 
Zbraslavské kroniky. Komunikace se 
původně jmenovala Schneiderova po 
JUDr. Josefu Schneiderovi (1861-
1932), přední osobnosti a jednom ze 
zakladatelů Obce sokolské. Mezi 1976 
a 1993 se ulice jmenovala podle své 
polohy U národního výboru.

Na Bambousku – Jde o pomístní název zdejší oblasti, podle níž 
byla ulice pojmenována roku 1976 po připojení Lipenců k Praze v roce 1974.

Boženy Hofmeisterové – Božena 
Hofmeisterová (1907-1991), zbraslavská učitelka 
a kronikářka, bydlela v této ulici. Do roku 1976 
se komunikace jmenovala podle své polohy Na 
rybníčku, po připojení Zbraslavi k Praze musel být 
název jako duplicitní změněn. Až do roku 1993 měla 
ulice jméno po místních zasloužilých členech KSČ 
Josefovi (1885-1953) a Jaroslavovi Kadeřábkových 
(1921-1971).

ve středu 4. října 2006.
   Zájemcům bude v přistavěné budově 
s moderním vybavením ihned k dis-
pozici nejen 24 tisíc svazků ze stáva-
jícího fondu, jejichž údaje byly s mi-
mořádným úsilím knihovnic od ledna 
zadávány do elektronické evidence, 
ale také asi 1200 nových titulů zakou-

pených v době rekonstrukce. Dalších 
asi 10 tisíc méně žádaných knih ještě 
na elektronické zpracování čeká, jak 
ale dodává vedoucí Naďa Mašková, do 
konce roku by měly být i tyto připra-
veny k okamžitému vypůjčení.
   A co vedle novotou vonících prostor 
knihovna nabídne? Už při vstupu do 
budovy ho potěší skříňky k odložení 
tašek či baťohů, díky nimž se bude 

moci po budově pohybovat „bez zátě-
že“. Čtenář si bude moci vybírat titul 
svého srdce nejen přímo v regálech, 
ale také pohodlně v elektronické evi-
denci. A další počítačová pracoviště 
budou sloužit k přístupu k dnes tak 
oblíbenému zdroji informací – inter-
netu (4 přístupy v části pro dospělé, 
2 v dětské sekci). Samozřejmostí je 

bezbariérová úprava nejen přístupu do 
budovy, ale také stavby samotné (včet-
ně toalet a zdviže do prvního patra).
   A k výše popsanému ještě dvě dobré 
zprávy. Knihovna bude pro veřejnost 
nově otevřena tři dny v týdnu od rána 
až do večera (s výjimkou polední pau-
zy) a čtenářské poplatky zůstanou na 
původní výši!

Knihovna Radotín, Loučanská 1406/1a
Otvírací doba: pondělí, středa, čtvrtek  9-12, 13-18 hod.
Informace na telefonu: 234 128 463
Knihovnický fond čítá přes 40 tisíc svazků
Roční poplatky: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč
Jednorázová výpůjčka: 30 Kč
Přístup k internetu: pro čtenáře týdně 30 minut zdarma                  

   Od tohoto víkendu probíhají v šest-
náctce dvě větší uzavírky. Ve Velké 
Chuchli je uzavřena křižovatka ulic 
Dostihová – Radotínská u železnič-
ního přejezdu. Protože jde o celko-
vou opravu komunikace spojenou 
s rekonstrukcí mostu přes Vrutici, 
bylo nutné na dva měsíce (do 9.11.) 
ulice úplně uzavřít. Výsledkem je 
rozdělení této městské části na třeti-
ny a každá z nich je dostupná jinou 
příjezdovou cestou (viz mapu): oblast 
kolem úřadu pouze ze Strakonické 
silnice, k závodišti a okolní zástavbě 
lze dojet jen ve směru od Radotína 
podél trati a zbytek Chuchle nad 
železnicí je místními komunikacemi 
dostupný jen od Slivence ulicemi Do 
Chuchle – K Homolce – V Dolích – 
Starochuchelská. Po této trase jezdí 
také náhradní autobusová linka 722 
z Barrandova (Chaplinova náměstí), 
linka 172 zajíždí pouze k zahradnictví 
a otáčí se u závodiště, kde má koneč-
nou také školní autobus 561. Linka 
204 je zrušena zcela a spoje jsou pře-
vedeny na linku 244. 
   Ve Zbraslavi je do poloviny lis-
topadu úplně uzavřena Žabovřeská 
ulice od Matjuchinovy po Paškovu 
ulici. Důvodem je pokračující re-
konstrukce vodovodních řadů. Její 
zhotovitel se zavázal zajistit po celou 
dobu stavby zúžený průjezd do ulic 
Romana Blahníka a Pod Urnovým 
hájem, které jsou nyní obousměrné. 

Protože zábor z technologických 
důvodů zasahuje do větší části kři-
žovatky Žabovřeská – Paškova, je 
tento úsek, jímž je vedena objížďka 
ve směru od Lipenců, jednosměrný. 
V opačném směru vede objížďka 
po trase Elišky Přemyslovny  – 
Paškova  –  Vilímkova – Tadrova – 
K Peluňku. Všechny linky MHD jsou 
zachovány v náhradních trasách. 
   Další uzavírky čekají na motoristy 
v průběhu podzimu v souvislosti 
s budováním technické infrastruktury 
a rekonstrukcí komu-
nikací. V Radotíně 
bude velkým zásahem 
do dopravy uzavír-
ka Karlické ulice, 
jež by ale měla být 
rozkopána po polovi-
nách a provoz řízen 
semafory. Z důvodu 
u r y c h l e n í  s t a v b y 
uvažuje zhotovitel 
o současném uzavření 
dvou úseků (první 
od Zderazské ulice, 
druhý od dešťové 
usazovací nádrže). 
Zahájení se předpo-
kládá v měsíci říjnu. 
Po roční přestávce 
by měla pokračovat 
rekonstrukce komuni-
kací také v Lochkově. 

Jako první se uzavře ulice K Celinám, 
v níž se budou realizovat i přeložky in-
ženýrských sítí, pokračovat by se mělo 
sousední ulicí V Oudolku. 
    Do uzávěrky tohoto čísla nebyly ješ-
tě přesné termíny a rozsah prací zná-
my, aktuální informace o rozsáhlejších 
uzavírkách jsou vždy k dispozici na 
internetových stránkách www.mcpra-
ha16.cz v sekci Doprava.       


