
Týden Čas Název programu
9.7. - 13.7.2007 8.00-17.00 hodin Sportem ke zdraví
16.7. - 20.7.2007 8.00-17.00 hodin Letní muzicírování
23.7. - 27.7.2007 8.00-17.00 hodin Z pohádky do pohádky
30.7. - 3.8.2007 8.00-17.00 hodin Prázdninové putování

Cesta za e-pasem

doma najdu, na úřad. Pátrám po in-
formacích, třeba o tom, jaké doklady 
budu potřebovat, a nalézám je na we-
bových stránkách radotínského úřa-
du na adrese www.mcpraha16.cz. 
V životních situacích publikuje 
odbor občansko správní informace 
o vydávání cestovních dokladů. 
Zjišťuji, že pokud se mi podaří splnit 
všechny povinnosti, budu hrdou ma-
jitelkou cestovního dokladu se stro-
jově čitelnými údaji a s nosičem dat 
s biometrickými údaji. Tedy vlastně 
jen jedním biometrickým údajem – 
fotografií. Říká se mu také „e-pas“. 

   Blíží se den D, hodina H... Protože 
mám trvalý pobyt na Zbraslavi, vy-
rážím na úřad do Radotína. Sem se 
budou muset vydat všichni pasuchti-
ví z Lahovic, Lipenců, Lochkova, Ra-
dotína, Velké či Malé Chuchle a po-
chopitelně též Zbraslaváci. V jedné 
ze čtyř budov Úřadu městské části 
Praha 16 sídlí i pracoviště osobních 
dokladů, a to na náměstí Osvobo-
ditelů 21/2a, nedaleko obchodního 
domu Albert. Úřednice mě vyzývá, 
ať se usadím do „kabinky“. Předklá-
dám svůj platný občanský průkaz, 
předchozí cestovní pas, rodný list 
a 600 Kč v hotovosti. Pracovnice mi 
dává přečíst Prohlášení o souhlasu 
s pořízením biometrických údajů, 
které je součástí žádosti o vydání 
e-pasu. Mezitím zkontroluje údaje 

z mých dokladů s údaji v informač-
ním systému cestovních dokladů 
a chystá se mě vyfotografovat. Zahr-
nuje mne pokyny: Posaďte se rovně, 
neutrální výraz, prosím, dívejte se 
přímo do objektivu fotoaparátu... Na 
první pokus se fotografie nezdařila, 
neodpovídala nastaveným předepsa-
ným parametrům. Druhý pokus je 
již úspěšný. 
  Po vytištění žádosti je nutno ji 
podepsat. Pracovnice mi předkládá 
elektronické zařízení, tzv. tablet, 
prostřednictvím něhož je můj podpis 
přenesen do systému. Kontroluji veš-
keré údaje na žádosti a stvrzuji svým 
podpisem správnost uvedených úda-
jů. Dostávám další poučení o zpra-
cování a ochraně svých osobních 

úd ajů sou-
časně s in-
f o r m a c e m i 
o  tom ,  k d y 
si budu mo-
c i  v y h o -
t o v e n ý 
cestovní do-
klad vyzved-
nout . Lhůta 
pro  v ý robu 
p a s u  j e 
s t a n o v e -
ná zákonem 
a činí 30 dnů. 
V  k a b i n c e 
j s e m  s t r á -
v i la přesně 
11 minut. Teď 

už mi jen zbývá si e-pas vyzvednout. 
Opět předkládám občanský prů-
kaz a od pracovnice získávám svůj 
nový pas, který mi má sloužit dalších 
deset let, spolu s cennými radami, 
jak s ním zacházet. Pas totiž obsahuje 
elektronický čip umístěný na plastové 
polykarbonátové stránce, který je tře-
ba chránit před extrémními teplotami, 
vlhkostí, tlakem a ohýbáním. Funkč-
nost čipu kontroluji přes „kiosek“.
   Elektronické pasy jsou vydávány 
od 1. září loňského roku. Tato po-
vinnost  vyplývá pro všechny členské 
státy Evropské unie z Nařízení Rady 
Evropského společenství ze závazků, 
k jejichž  plnění se naše republika 
zavázala přistoupením ke smlouvě 
o Evropské unii.

   Někdy mi 
př ijde ,  ja ko 

kdyby to bylo 
včera, kdy jsme 

se setkávaly s Ilonou 
Ky d l í č k o v o u  p ř i 
vyzvedávání našich 
malých dcer a jí se 
v hlavě nebezpečně 

rychle rodil plán na 
v y budová n í  š kol k y 
a jakéhosi mateřského 

centra zároveň. V září 2002 se ote-
vřely brány Petrklíče. Bohužel jen 
z vyprávění znám a představuji si 
ty hodiny a hodiny usilovné práce, 
které tomuto otevření předcházely. 
Dnes už se na ně vzpomíná s úsmě-
vem. Čas hojí dobře…
  Za těch pět let se podařilo vy-
budovat profesionálně fungující 
organizaci, která samozřejmě jako 
spousta jiných neziskových zařízení 
má své dny slunečné a pak taky ty, 
kdy člověk musí projevit tolik lidské 
sebekázně, aby vydržel. 
     Měsíčně projde Petrklíčem několik 
set dětí. Jsou to ti nejmenší, kteří si 
dopoledne v Petrklíčku zvykají na 
nový režim bez maminky, ti větší, 
kteří už jako ostřílení vletí každé 

ráno do školky, a v neposlední řadě 
předškoláci, kteří už to mají přece za 
pár. Od září loňského roku je doplňují 
Broučci – ti mají svůj program, když si 
jejich maminky potřebují něco zařídit 
nebo prostě mít jen chvilku pro sebe.
  Odpoledne je otevřeno ve své 
podstatě pro všechny. I pro školáky 
těšící se na jeden ze spousty kroužků, 
které Petrklíč každý den nabízí. Pro 
maminky, které si vyzvednou děti, 
odpočinou si, popovídají, dají pár 

nových tipů na zdravou svačinku. 
V příštích dnech jim dokonce nabíd-
neme už i možnost vybrat si a půjčit 
knihu v nově otevřené knihovně. 
V pátek odpoledne si mohou přijít 
s dětmi pohrát. Mají k dispozici vy-
bavenou tělocvičnu a hernu.
   A protože Petrklíč je hlavně o se-
tkávání, a toho není nikdy dost, při-

dáváme sobotní odpoledne jako čas, 
který rodina stráví společně. A tak 
jsme si dopřáli Podzimní slavnost, 
mrzli při vynášení Moreny, o Veli-
konocích trpělivě pletli pomlázky, 
úžasně oslavili Den Země.
   V zimě řádíme na horách, v létě 
na škole v přírodě a celý červenec si 
užíváme jako tábor (na noc se vrací-
me domů – nebojte). A aby si užívalo 
dětí a rodičů ještě víc, v září 2006 
jsme otevřeli EKOCENTRUM v Li-

pencích, kde také najdete všechno, co 
jste si přečetli o pár řádků výš. Jen jim, 
my z Radotína, tak móóóc závidíme tu 
symbiózu s přírodou v úžasném pro-
středí bez všudypřítomných aut.
   Díky všem, kteří jsou každý den 
s námi, a těšíme se na všechny, kteří 
teprve přijdou…

Co jsme připravili na léto
     Blíží se léto a Petrklíč již tradičně nabízí kvalitní strávení volného času pro Vaše děti v době, kdy Vy musíte do zaměst-
nání. Čeká nás spousta pohádek, her, sportování, koupání, výletů a hlavně dobrá nálada a legrace. Zbývá ještě pár volných 
míst, zavolejte nám nebo si prohlédněte 
www.petrklic.net. Moc se na Vás těšíme 
a všem přejeme krásné léto.
    Cena za jednotlivé dny činí 300 Kč a 60 Kč 
stravné, tedy 360 Kč za 1 den, za týdenní 
pobyt svého potomka uhradíte 1550 Kč 
(1250 Kč pobytného + 300 Kč stravného).
Bližší informace sdělí Alena Sebastianidesová, telefon 605 859 043, nebo Marie Grossmannová, telefon: 739 592 586, 
nebo  přímo osobně v radotínském Petrklíči na nám. Osvoboditelů 1368. Děkujeme Městské části Praha 16 za přidělení 
grantu, kterým byl tento projekt podpořen.

Běh Terryho Foxe pomáhá potřebným
 V úterý 15. května pořádala 
Základní škola Praha - Radotín hu-
manitární akci Běh Terryho Foxe, 
jež se zrodila v Kanadě před více než 
25 lety, již pošesté a připojila se tak 
k 15. mezinárodnímu ročníku, který 
probíhá během celého roku.
  Při organizaci letošního závodu 
jsme pokračovali ve stejném scénáři 
z minulého roku. Pro nezájem širší 
veřejnosti o pořádání Běhu v sobotu 

jsme závod uspořádali ve všední 
den. Startujícími byli zejména žáci 
naší školy a žáci pozvaných škol 
z celého správního obvodu Prahy 16 
a jejich pedagogové. Celkem se tedy 
na startu sešlo 395 závodníků, z toho 
100 ze Zbraslavi, 15 z Velké Chuchle 
a 280 z Radotína. Ve 12 hodin zahájil 
BTF ředitel školy Mgr. Roman Král 

a 1. start osobně odstartoval sta-
rosta Radotína Mgr. Karel Hanzlík. 
Všichni, kteří se na start postavili, 
přispěli na výzkum a léčbu onkolo-
gických onemocnění vysokou část-
kou 11 315,50 Kč.
   Tento ročník se podařilo uspořádat 
díky grantu Městské části Praha 16 
a daru firmy Českomoravský ce-
ment, a.s. Děkujeme pedagogům ze 
všech zúčastněných škol, že dokázali 

svým osobním přístupem k této vyso-
ce humánní akci přivést děti na start 
a podpořit v nich lidské cítění se všemi, 
kteří pomoc potřebují a čekají na ni.
  Dík patří i Městské policii hlavního 
města Prahy za pomoc při organizaci 
a přesunu zbraslavských dětí na kole 
do Radotína a zpět.  

Dětský sportovní festival
malé sportovce čekají také věcné 
ceny, které budou odměnami za 
jejich sportovní výkony. Studenti 
dodávají: „Není důležité vyhrát, ale 
zúčastnit se! Největší odměnou pro 
všechny děti, učitele i pro nás tvůrce 
bude úsměv a spokojenost ve tvářích 
všech dětí.“
   Akce se koná pod patronací Brit-
ské rady v Praze (British Council) 
v rámci programu Dreams & Teams. 
Jedná se o celosvětový projekt, jehož 

   21. června se v Radotíně uskuteční 
poměrně unikátní akce, jejímiž orga-
nizátory budou studenti Gymnázia 
Oty Pavla. Na novém radotínském 
hřišti v ulici Ke Zděři budou v rám-
ci Dětského sportovního festivalu 
soutěžit v různorodých sportovních 
disciplínách děti ze základních škol 
správního obvodu Prahy 16. Slav-
nostní zahájení je plánováno na de-
vátou hodinu. Atmosféru zpříjemní 
vystoupení malých gymnastek. Na 

   V Lysé nad Labem se uskutečnil 
již osmý ročník soutěže „Šikovné 
ruce seniorů pro radost a potěše-
ní.“ Vyvrcholením této akce byla 
výstava výtvorů „šikovných rukou“ 
konaná 26. – 29. dubna na místním 
výstavišti. Troufám si říci, že letošní 
ročník překonal veškerá očekávání 
pořadatelů, zúčastněných tvůrců 
i návštěvníků této výstavy. To, co 
jsme měli možnost zhlédnout, lze na-
zvat velkým poetickým obrazem tvůr-
čí krásy opravdového člověka! Senioři 
z různých zařízení starajících se o staré 
občany, včetně zdravotně a tělesně po-
stižených, ale i ostatní senioři mimo 
tento okruh, opět v plné míře dokázali, 
že nepatří ještě  „do starého železa“, ale 
že jsou stále plnohodnotnými občany 
tohoto státu. Zaslouží si proto veške-
rou jeho úctu a podporu.
   U každého výstavního panelu bylo 
znát, kolik krásy a poetiky vyvěrá 
z duše těchto tvůrců, jaké množství 
až neuvěřitelných nápadů se skrývá 
v jejich nitru a kolik píle a mravenčí 
práce je stálo každé vytvořené dílo. 
Člověk žasl, jaké různorodé suroviny 
a materiály se dají použít k vytváření 
tak skvostných děl. Starý papír, textil, 
korek, padlé listí stromů, ba i víčka od 
PET lahví a uzávěry lahví pivních bylo 
možno spatřit u některých výrobků. 

   My, klienti domu s pečovatelskou 
službou v Radotíně, jsme hrdí na to, 
že jsme se díky našemu vedení mohli 
také do této akce zapojit. Bohužel, 
odvahu poch-
lubit se našimi 
v ý t vor y  j sme 
měli pouze tři 
a to ve stejném 
s l o ž e n í  j a k o 
v roce minu-
lém, kdy jsme 
se této akce zú-
častnili poprvé. 
P a n í  B o ž e n a 
Radiměřská vy-
stavila své kou-
zelné kresby na 
hedvábí, které 
již léta obdivují 
n á v š t ě v n í c i 
radotínských výstav. Něžnými výšiv-
kami, háčkovanými ubrousky a ná-
paditými pletenými bačkůrkami se 
pochlubila paní Marie Burdová a já 
jsem poprvé zveřejnil širší veřejnosti 
své básnické pokusy. Chloubou na-
šeho DPS se stala paní Radiměřská, 
která ve své kategorii jednoznačně 
zvítězila a tím náš domov poněkud 
zviditelnila. Zaslouží si za to náš 
obdiv i dík.
   Ceny předávali vítězům předsta-
vitelé ministerstva, kraje a okresu, 

Krása z rukou člověka což jistě přispělo k důstojnosti celé 
této akce. Udělování cen bylo do-
provázeno hodnotným kulturním 
programem, v němž nás potěšil dětský 
pěvecký soubor, mažoretky nás oslnily 
svým mladistvým půvabem a naše 
mládí nám připomněl svými popu-

lárními evergreeny stále svěží Pepík 
Zíma. Poslední tečkou programu bylo 
vystoupení stále čilé také seniorky, 
herečky Květy Fialové, která jako vždy 
sršela svým osobitým humorem.
   Zbývá poděkovat organizátorům za 
úspěch této záslužné akce a já za sebe 
bych rád vybídl všechny seniory, 
kteří se mohou pochlubit jakoukoliv 
dovedností svých šikovných rukou, 
nebojte se příště přihlásit!

cílem je vybudování mezinárodní 
sítě studentů, kteří zdokonalují své 
organizační a vedoucí schopnosti 
pořádáním sportovních akcí pro 
děti. Každá vybraná škola má svo-
ji partnerskou školu v zahraničí. 
Gymnázium Oty Pavla má přiřazenu 
školu z Anglie, Failsworth School 
z Manchesteru. Studenti této školy 
přijedou navštívit do Prahy své ko-
legy a pomoci jim v přípravách i při 
konání samotného festivalu. V praxi 
si tak všichni maximálně vyzkouší, 
jaká úskalí mohou čekat organizáto-
ry podobných podniků.


