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nĚco zE ŽivoTa
Předkládáme Vám tři příběhy ze života, které jste možná sami prožili anebo je znáte z doslechu.

Příběh první: Bohatý otec měl 
syna, kterému se nechtělo 
pracovat. Proto ještě za otcova 
života požádal o své dědictví. 
zděděné peníze postupně 
rozházel. Tu za drahá auta, jinde 
za ženy, vyzkoušel i drogy a 
propadl hazardu. Jednoho dne 
peníze došly. Syn se ocitl na dně – 
bez prostředků, bez práce a bez 
střechy nad hlavou. Uvědomil si, 
že i řadový zaměstnanec ve firmě 
jeho otce se má lépe než on. 
Sebral odvahu, vrátil se domů a 
otce požádal o práci. co myslíte, 
že udělal jeho otec? …Máte 
pravdu. ani mu neotevřel dveře. 
Jen tvrdě pronesl: „Máš, co jsi 
chtěl, neznám tě.“

Příběh druhý: To byla láska! Láska 
studentská. všichni o tom velkém 
poutu mezi Marií a Pavlem věděli 
a trochu jim i záviděli. Po škole 
se z lásky vzali a slíbili si, že 
spolu zestárnou. Po čase se jim 
narodily dvě děti, postavili dům 
a život rodiny se rozbíhal. ale šéf 
Marie měl velký plat, luxusní auto 
a mnoho sladkých řečí. Jednou 
přišla příležitost. z nevěry se 
postupně vyvinul vztah a pak se 
vše provalilo.  a co udělal manžel? 
…Máte zase pravdu. Soudy o děti  
a majetek byly dlouhé, peníze 
se kutálely. Po letech soudních 
tahanic přišel rozvod. i děti se 
rozdělily, každé k jinému z rodičů.
Příběh třetí: zemřel pan novák. 

Šťastný to člověk, dožil se 
vysokého věku. Pohřeb byl 
krásný. všechny tři děti plakaly. 
znovu se sešly až u notáře. 
závěť byla složitá a touha po 
penězích veliká, dědictví se totiž 
nedělilo, jak si představovaly. To 
bylo křiku, nářku a vzájemného 
vyhrožování. co myslíte, jak to 
skončilo? …Máte i v tomto případě 
pravdu. Sourozenecké vztahy 
se rozpadly. Jeden dědic skončil 
na psychiatrii, další dva spolu 
již nikdy nepromluvili. Škoda, že 
i jejich děti, které se už od dob 
hraní na pískovišti měly rády, si 
po této události nemohou přijít na 
jméno. 

Smutné, že? Musí to mít vždy 
špatné konce?
Tak, jak je to v těch krátkých 
příbězích popsáno, to umíme řešit 
všichni; někdo více, někdo méně 
tvrdě. Tolik bolesti, tolik nesmíření 
a neodpuštění je mezi námi. Proč 
to neumíme jinak? Kde vzít sílu, 
aby byly konce doBrÉ? Jak to 
napravit, jak odpustit, jak přijmout 
odpuštění nebo jak uznat chybu? 
Jde to vůbec? 
ano, poznali jsme, že to jde jen 
s Boží pomocí. Sám se nikdo z 
nás nenapraví. Láska, odpuštění, 
smíření, milosrdenství jsou 
Boží dary a my se je v našem 
společenství učíme přijímat a také 
je i rozdávat.

zveme vás mezi nás.

Byli bychom rádi, aby na Barrandově vzniklo otevřené 
společenství křesťanů.

www.barrandov.kspraha.cz www.facebook.com/ksprahabarrandov 
e-mail: ksprahabarrandov@volny.cz

Chceme prokazovat Boží lásku  
praktickým způsobem. Tyto akce 

pořádáme proto,  aby i další barrandovští 
poznali, že je má Bůh rád a že  

mu na nich záleží.

Potkat se a mluvit s námi 
můžete při těchto příležitostech:

•  v cukrárně Mlsná trnka  
- Trnkovo náměstí

•  každou středu od 18:00 hod. 
klub anglické konverzace  
s rodilými mluvčími

•  každou středu od 19:00 hod. 
biblická diskuze v češtině  
po skončení klubu

•  každý čtvrtek od 10:00 hod. 
klub maminek

•  na pozemku bývalého 
Misijního střediska - 
Grussova ulice

•  od dubna do října každý  
1. pátek v měsíci od 
18:00 hod. při 2. ročníku 
Barrandovské grilovací 
sezóny, aneb „Poznej svého 
souseda“. Také byste rádi 
poznali lidi, kteří jsou vašimi 
sousedy, ale nemáte k tomu 
příležitost?  
co se takhle pravidelně 
setkávatu grilu a dát si 
společně pivo nebo něco 
dobrého??

My zajistíme - gril, 
palivo na gril, stůl a židle.
vy si přineste - pro sebe  
něco na gril, nápoje atd.
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ZŠ a MŠ Barrandov aneb Chapliňák žije…
Pomalu se mění počasí kolem nás a zrovna tak i v naší škole a školce probíhají změny.  

některé jsou viditelné na první pohled, některé zjistíte až po důkladnějším pohledu dovnitř.

a jaké to jsou tedy změny?
Mateřská škola - online systém zápisu
v letošním roce rodiče budou poprvé zapisovat děti do 
mateřské školy prostřednictvím online systému. více 
informací najdou na webové stránce Městské části 
Prahy 5 i na webové stránce jednotlivých mateřských 
škol, kde bude umístěn přímý odkaz do online systému. 
zákonní zástupci budou moci sledovat průběh celého 
správního řízení, které by mělo být průhledné a rychlé. 
odevzdávání přihlášek proběhne v naší mateřské 
škole v renoirově ulici 648 - 4. a 5. 5. 2017 pro tříleté 
a starší děti, 2. května pro děti ne tříleté.

Třída ne tříletých dětí
díky podpoře vedení městské části Prahy 5 prošla  
v mateřské škole třída Broučků velkou rekonstrukcí, 
a tak se děti vzdělávají v novém, barevném prostoru 
s vybavením odpovídajícím jejich věku. Také 
personální zajištění (2 učitelky, 2 chůvy a 0,5 úvazku 
pomocné síly - částečně finančně pokryté grantem 
MŠMT „šablony“, částečně MČP5 ) odpovídá všem 
požadavkům hygieny i bezpečnosti dětí. Skupina dětí 
je věkově stejnorodá, a tak nemusíme řešit potíže  
s organizací činností a vybavení pro věkově rozdílné 
děti. o naše zkušenosti s touto věkovou skupinou dětí 
je velký zájem, o čemž svědčí článek v Učitelských 
novinách č. 9/2017, návštěva představitelek asociace 
předškolního vzdělávání i ředitelek či zastupitelů  
z různých koutů Prahy.

základní škola 
zápis do 1. ročníku v naší škole proběhne 4. – 5. 
dubna 2017 od 16 do 19 hodin. i tady zákonní zástupci 
můžou využít online systém (přihláška ke vzdělávání, 
volba termínu návštěvy školy při zápisu). děti čekají 
po oficiální části zápisu tzv. „Kočičárny“, které pro 
ně připravili nejstarší žáci školy. Přáli bychom si, 
aby si ze zápisu děti odnesly zážitek na celý život. 
zákonní zástupci si můžou pro své děti zvolit třídu 
s matematikou prof. Hejného, třídu se sportovním 
zaměřením, třídu s klasickou výukou. Je jen na nich, 
kterou vyberou, protože oni své děti znají nejlépe.

Školní družina
na základě poptávky zákonných zástupců od září 
2017 umožníme docházku do školní družiny i žákům 
5. ročníku. 

Spolupráce školy s dalšími subjekty
Školní sportovní areál je využíván organizacemi  
i veřejností, také díky online systému objednávání.  
Pokud se podaří ve spolupráci s Městskou částí Prahy 
5 vyřešit samostatné sociální zařízení, budeme moci 
areál ještě více otevřít dalším zájemcům o pronájem.

v květnu 2017 proběhne v našem areálu velká 
akce pořádaná vedením restaurace Kamera tzv. 
rodinný den. více informací se dozvíte z letáků i na 
webové stránce naší školy. chystáme spolupráci s 
dalšími organizacemi i spolky od září 2017, abychom 
rozšířili nabídku využití volného času žáků i ostatních 
barrandovských dětí přímo v budově školy. 

Snažíme se měnit školu i její okolí, měníme sebe. 
některé změny probíhají rychle, některé vyžadují 
delší čas. naším cílem je vytvořit otevřenou  
a bezpečnou atmosféru pro všechny, kteří do 
naší školy zavítají. Přijďte, každé setkání může být 
vzájemným obohacením!




