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Občanské sdružení svatá Barbora (OSSB)

Vzniklo v roce 2004 na pomoc dětem,
kterým zemřel jeden z rodičů na následky
pracovního úrazu v hornictví.
Situace rodin, které přišly o živitele, není jednoduchá.
Díky pomoci sdružení mohou „děti z Barborky“
bez omezení pokračovat ve studiu, rozvoji talentu
i ve svých koníčcích a zálibách. Prioritou je přitom
vzdělávání a příprava na samostatný život.
V současné době má sdružení v evidenci necelou
stovku českých, polských a slovenských dětí.
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Úvodem

V roce 2009 jsme všichni byli svědky hluboké celosvětové
finanční a hospodářské krize, která představovala velkou
zkoušku nejen pro firmy, ale také pro jednotlivé rodiny.
Společnost OKD proto prostřednictvím Občanského
sdružení svatá Barbora ještě zvýšila pomoc všem rodinám,
kterým při práci pod zemí zemřeli tátové, aby zejména děti
následky krize nepocítily a prožily co možná nejšťastnější
a bezstarostné dětství.
Peníze od svaté Barbory pomohly především financovat
vzdělávání mladých lidí, což je podle mého názoru pro
každého člověka ta nejdůležitější investice.
Zdař bůh!
Klaus-Dieter Beck
generální ředitel a předseda představenstva OKD
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Spolupráce Nadace OKD a Občanského sdružení svatá
Barbora byla v roce 2009 příkladná – sdružení pomohlo
nadaci při organizaci Dne s Nadací OKD v ostravské
zoo nebo na Hornických slavnostech OKD, „Barborka“
naopak od nadace získala kromě standardních grantů také
polovinu výtěžku předvánoční veřejné sbírky. Pomáhali jsme
si tak, jak to nejlépe umíme.
Občanské sdružení svatá Barbora a firemní nadace
společnosti OKD tak prokázaly, že k sobě mají hodně
blízko, že mají mnoho společných cílů a hlavně chuť
do společné práce.
Děkuji všem členům výboru i aktivním maminkám,
které se na spolupráci obou organizací podílely.
Blanka Týřová
ředitelka Nadace OKD

Barborka stojí na křižovatce, poznamenal jsem na stejné
straně loňského vydání této publikace. Tehdy se výbor
rozhodl pro cestu intenzivnější spolupráce s maminkami,
rozšíření přímé finanční podpory dětí a zvýšení
transparentnosti poskytování finanční výpomoci.
V roce 2009 se díky novým pravidlům přímá pomoc
dětem výrazně zvýšila – celková vyplacená částka
meziročně vzrostla téměř o 50 procent. Částečně díky
novým zásadám finanční výpomoci, ale zároveň jde
o reflexi přesvědčení výboru sdružení, že následky
finanční a hospodářské krize nemohou v žádném případě
dopadnout na ty, kdo za ni nemohou – na „naše“ děti
z Barborky.
Zazněly však také pochyby: „Maminky budou místo
spolupráce hledat mouchy. Dětem se bude zdát,
že bychom jim mohli proplatit ještě více věcí. A více
propagace znamená více závisti...“
Rok 2009 měl přinést první signály, zda pravdu měli
škarohlídi, či zda je směr nastolený výborem správný.
To musí posoudit hlavně děti a maminky, jimž je
naše činnost určená, stejně jako ti, kteří naše počínání
sledují s odstupem – tedy i Vy na tomto místě, kde Vám
předkládáme zprávu o činnosti sdružení. Děkuji všem, kteří
OSSB v tomto nelehkém roce podpořili.
Vladislav Sobol
předseda výboru Občanského sdružení svatá Barbora

Dovolte mi malé ohlednutí za prací výboru maminek OSSB.
Výbor vznikl v roce 2008, ale jeho činnost začala v plném
rozsahu až v loňském roce. Začaly jsme pomalu, ale o to
pečlivěji připravovat a uskutečňovat akce, které jsme si
s maminkami naplánovaly.
Začátek nebývá jednoduchý a ani u nás to nebylo jinak.
Chvíli trvalo, než jsme si ve výboru rozdělily úkoly, ale pak
už to šlo mnohem snáze.
Velice se vydařila soutěž o nejlepší a nejhezčí koláč,
která se konala na Hornických slavnostech OKD, nesmím
zapomenout ani na víkendovou sobotu v září, kdy měly
děti možnost strávit den na ranči v Orlové. V říjnu jsme si
užili víkend v Jeseníkách, nádherný ve všech směrech, ale
nejvíc snad proto, že se všichni zúčastnění velice sblížili
a od té doby jsme skoro jako jedna rodina.
Musím vzpomenout i příjemná a užitečná setkání
maminek v Karviné a v Havířově – moc rádi tuto
tradici zachováme. Posledním setkáním v roce bylo
BarboRadování, kde jsme si zavzpomínali na společně
strávené chvíle a těšili se na další rok, kdy na nás čekají
další zážitky. U příležitosti BarboRadování jsme poděkovaly
všem členům hlavního výboru OSSB za jejich obětavou
a nezištnou práci a také všem našim milým sponzorům.
Marta Szamaránská
předsedkyně výboru maminek
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Hlavní události roku 2009
Výbor OSSB
• Doslova revolucí bylo zvolení paní Marty Szamaránské
členkou výboru. Ve výboru OSSB jde o historicky první
maminku – ty tak nyní mají možnost přímo zasahovat
do činnosti sdružení.
• V roce 2009 proběhlo 10 zasedání výboru, většinou se
standardní agendou.
• Většinu rozhodnutí přijal výbor jednohlasně. Jediným
přetrvávajícím nedostatkem je neúčast zástupce Dolu
Darkov, který jako jediný z dolů OKD nemá ve výboru
svého zástupce.
Nová pravidla finanční výpomoci
• V roce 2009 se přímá pomoc dětem (tedy proplácení
konkrétních nákladů a příspěvek na studium úspěšným
studentům středních a vysokých škol) zvýšila téměř
o 50 % na 1,1 milionu korun.
• Pravidla umožnila dát větší důraz na vzdělání dětí.
• S ohledem na potřeby dětí mohly rodiny například nově
žádat o příspěvek na počítač nebo notebook již pro žáky
od sedmých tříd základních škol.
• Studenti mohli čerpat příspěvek na internetové připojení
a sdružení jim také přispívalo na studium novou paušální
částkou 2 000 Kč po úspěšném ukončení pololetí.
• Hospodaření OSSB zůstalo v kladných číslech – zejména
díky úsporám při organizování společných akcí.
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Veřejná sbírka
• Díky aktivitě výboru maminek byla zahájena veřejná
sbírka, řádně registrovaná na Krajském úřadu
Moravskoslezského kraje.
• Za dva dny bylo na Hornických slavnostech OKD vybráno
jen do kasiček 23 657 korun.
• Sbírka se jeví jako zajímavá možnost příjmů
od sympatizantů sdružení, zejména od pracovníků ze
šachet nebo od obyvatel ostravsko-karvinského regionu.
Marketingová strategie
• Cílem bylo zvýšit povědomí o činnosti OSSB mezi
vedením i zaměstnanci OKD, ale také u dalších členských
firem sdružení. Zaměřili jsme se rovněž na partnery
a sponzory i na lepší komunikaci s maminkami a dětmi.
• V roce 2009 prošlo úpravou logo sdružení, aktualizovali
jsme webové stránky, poprvé vydali roční zprávu
o činnosti sdružení a připravili časopis Světluška, který
v české i polské verzi rozesíláme všem maminkám
a dětem. Většinu těchto aktivit jsme přitom realizovali
ve spolupráci s partnery a sponzory, tedy bez zatěžování
rozpočtu OSSB dalšími náklady.
Společné akce
• Mládež asi nejvíce ocenila návštěvu Prahy, malé děti
pařížský Disneyland, školáci víkend v Jeseníkách
s nabitým programem. A všichni dohromady prosincové
BarboRadování.
• Většinu akcí připravoval společně výbor, tajemnice
a maminky.

Lidé v Barborce
Výbor
Předseda
Místopředseda
Členové

Zaměstnanci
Vladislav Sobol
Josef Hoďák
Tomáš Belka (do 23. 6. 2009)
Vladislav Kaluža
Karel Lipowski
Milena Malinská
Zdeněk Stronček
Marta Szamaránská (od 23. 6. 2009)
Vladislav Gadula (od 23. 6. 2009)

Revizní komise
Předsedkyně
Členky

Eva Marciniaková
Jana Kašíková
Zdeňka Barabošová

Výbor maminek
Předsedkyně
Členky

Marta Szamaránská
Zdeňka Bínová
Anna Wybraniecová

Odborní zástupci (garanti)
za jednotlivé doly a dodavatelské firmy
Důl Darkov
Důl ČSM
Důl Karviná
Důl Paskov
POL- ALPEX
CARBOKOV
THK ČECHPOL
POLCARBO

Jan Jurášek
Karel Lipowski
Stanislav Wizur
Tomáš Pala
Vladislav Gadula
Tomáš Belka
Karel Janík
Jan Balwar

Tajemnice
Účetní

Hana Gumpingerová
Irena Pawlasová

Členové
A. Fyzické osoby
Tomáš Kyselovský
Slavomír Bretz
Petra Nováková
B. Právnické osoby
OKD, a.s.
Sdružení hornických odborů
OKK Koksovny, a.s.
POL-ALPEX, s.r.o.
ALPEX, PBG, Sp. z.o.o.
CARBOKOV, s.r.o.
THK-ČECHPOL, s.r.o.
POLCARBO spol. s r.o.
VOKD, a.s.
ČMD – Účelové zařízení
RPG Byty, s.r.o.
OKD, Doprava, a.s.
OKD, Rekultivace, a.s.
Green Gas DPB, a.s.
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Karvinská hornická nemocnice, a.s.
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Individuální finanční výpomoc
Jednou z nejdůležitějších částí podpory dětí je finanční
výpomoc. Na základě žádostí maminek proplácí sdružení
konkrétní náklady na vzdělání i volný čas.
Maminky mladších dětí potřebují pomoci zejména
s úhradou vedlejších nákladů spojených se školní
výukou (školy v přírodě, lyžařské kurzy, školní tábory)
a také s placením volnočasových aktivit (kroužky, školné
na základních uměleckých školách, letní tábory).
Starším dětem (studentům středních a vysokých
škol) proplácíme nejčastěji školné, ubytování na kolejích
a internátech, odbornou literaturu potřebnou ke studiu
nebo náklady spojené s přípravou bakalářských či
diplomových prací.

Meziroční nárůst finanční výpomoci (v Kč)
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000

200 000
0
2008

2009

Rozložení finanční výpomoci v roce 2009 (v %)
2008

2009

Školné

303 000

257 000

Ubytování na kolejích a internátech

149 000

219 000

0

62 000

Autoškola

55 000

83 000

Notebooky

51 000

244 000

Učebnice a školní pomůcky

39 000

33 000

Školné

23,4

Notebooky

22,2

Ubytování na kolejích a internátech

19,9

Autoškola

7,6

Finanční příspěvky na studium

5,6

Zájmové kroužky

4,0

Individuální jazykové kurzy

3,5

Učebnice a školní pomůcky

3,0

10 000

Příspěvky na internet

2,5

22 000

Školy v přírodě

2,0

11 000

18 000

Lyžařské kurzy

1,6

Různé

6 000

12 000

Různé

1,1

Sportovní výbava

2 000

0

Rehabilitace, lékařská potvrzení

0,9

Hudební nástroje

0

6 000

Odborné pracovní pomůcky

0,7

Příspěvky na internet

0

27 000

Školní výlety

0,5

Ozdravné pobyty, tábor
Zájmové kroužky
Školní výlety
Rehabilitace, lékařská potvrzení
Školy v přírodě
Lyžařské kurzy

30 000
20 000
15 000
14 000
12 000

6 000
44 000
6 000

Odborné pracovní pomůcky

0

8 000

Letní tábory

0,5

Individuální jazykové kurzy

7 000

38 000

Hudební nástroje

0,5

41 000

6 000

Ozdravné pobyty

0,5

755 000

1 101 000

Letní tábory
Celkem
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1 101 000

400 000

Přehled finanční výpomoci (v Kč)

Finanční příspěvky na studium

755 000

00

55

10
10

15
15

20
20

25
25

Příklady čerpání
individuální finanční výpomoci
 zdělávání
V
• š kolné na soukromých školách
•p
 oplatky za mateřské školy
• rekvalifikační kurzy
•o
 dborné kurzy a školení
Ubytování na kolejích a internátech
•p
 oplatky za ubytování středoškoláků na internátech
•p
 latby za ubytování vysokoškoláků na kolejích
•ú
 hrada nákladů vysokoškoláků, kteří při studiu využívají
bydlení v soukromí
Autoškola
• úhrada výcviku pro získání řidičského oprávnění

Zájmové kroužky
• tenisový klub
• taneční kroužek
• mažoretky
• ZUŠ – hra na bicí
• kroužek angličtiny
• florbalový kroužek
• plavecký kurz
Školní výlety
• třídní výlety v rámci školní výuky
Rehabilitace, lékařská potvrzení
• zdravotní rehabilitace
• permanentky do solné jeskyně
• vystavení zdravotních potvrzení
(autoškola, přijímací zkoušky)

Notebooky
•n
 ákup notebooku nebo počítače (OSSB hradí 50 %
pořizovací ceny, maximálně 10 000 Kč)
•p
 říslušenství k počítači a tiskárně
(do částky 1 000 Kč ročně)

Školy v přírodě
• školy v přírodě v rámci učebních osnov

Letní tábory a rekreace
•ú
 častnické poplatky za tábory v přírodě

Různé
• bicí nástroje (částečná úhrada)
• piano (částečná úhrada)

Lyžařské kurzy
• lyžařské kurzy v rámci učebních osnov

Učebnice a školní pomůcky
•u
 čebnice
•o
 dborná literatura
• s kripta
• s lovníky
• v ýroba diplomových prací
Ozdravné pobyty
• individuální pobyty na horách nebo u moře
doporučené lékařem
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Nová pravidla poskytování finanční výpomoci
Změnou pravidel poskytování finanční výpomoci se začal
výbor OSSB zabývat v září 2008. Impulsem byla zjištění, jež
vyplynula ze setkání se vznikajícím výborem maminek:
Poskytování finanční výpomoci se dosud řídilo jakýmsi
„zvykovým právem“.
Maminky přesně nevěděly, co si mohou, či nemohou
nechat proplatit, ty ostýchavější si proto raději některé
výdaje ani nechat proplatit nezkusily.
Od vzniku sdružení uplynuly již čtyři roky. Vzdělávací
proces, život dětí a tím i jejich potřeby se od té doby
částečně změnily.
Hlavní výhody nových pravidel:
•T
 ransparentnost: každé dítě i maminka ví, na co jim může
OSSB přispět nebo dokonce v plné míře uhradit.
•V
 ýraznější orientace na podporu vzdělání včetně podpory
moderních technologií, které dnes děti a zejména
studenti pro své vzdělávání potřebují (notebook, internet).
•S
 tanovení maximální částky jednotlivých příspěvků, která
je odvozena od aktuálních cen a byla většinou stanovena
na horní hranici sumy, kterou mohou děti v dané oblasti
potřebovat.
Nové položky, které pravidla zavedla:
• Internetové připojení (částečná úhrada).
•N
 otebook či počítač již od sedmé třídy základní školy.
•P
 říslušenství k počítači, notebooku či tiskárně.
•P
 říspěvek na studium – paušální částka ve výši 2 000 Kč,
která se vyplácí studentům středních a vysokých škol
po úspěšně absolvovaném pololetí či semestru. Má
pokrýt zejména náklady, které se nedají řádně vyúčtovat
nebo by velmi zvýšily administrativní zatížení (doprava,
drobné režijní výdaje).
•M
 imořádný příspěvek v případě tíživé sociální
situace rodiny.

8

Pravidla dále zpřesnila:
• Spolufinancování nákupu notebooku či počítače.
• Financování nákladů na ubytování pro studenty (nejen
koleje či internáty, ale i doložitelné platby za ubytování
v soukromí).
Vyhodnocení pravidel
Výbor bedlivě hodnotil, jak se meziročně měnilo čerpání
finanční výpomoci a dopad těchto změn na rozpočet.
Změny neměly na rozpočet zásadní vliv. Částečné
zvýšení příspěvků dětem na vzdělávání a další náklady
vykompenzovalo snížení rozpočtu na společné akce
a výlety. Pravidla tedy splnila svůj účel.
Pro rok 2010 si výbor dal za cíl zpřesnit pravidla
výpomoci v oblasti zdravotní péče.

Jak změnu hodnotí maminky?
„S novým systémem jsem velmi spokojená. Je
zbytečné pořádat drahé dovolené k moři, výlety
apod. Na tyto akce jezdily opakovaně stejné rodiny
a na všechny se nedostalo. Výlet nebo dovolená
utekly jak voda a stálo to hodně peněz. Novým
způsobem pomůžete teď daleko lépe. Hlavně v této
době je každá pomoc vítána, na děti jsou kladeny
čím dál větší nároky při studiu. Píši to ze svého
pohledu matky dvou studujících děvčat.“
Pavla Vlková

Pravidla finanční výpomoci
pro děti platná od 1. 1. 2009
1. Náklady na řádné studium
(základní škola, střední škola, učiliště, gymnázium,
vyšší odborná škola, vysoká škola)
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Školné

až 100 % (max. 25 000 Kč / rok)

B. Učebnice, odborné pomůcky

až 100 % (max. 3 000 Kč / pololetí)

C. Ubytování na koleji

až 100 % (max. 4 000 Kč / měsíc)

D. Ubytování v pronájmu

až 100 % (max. 4 000 Kč / měsíc)

4. Volnočasové a jiné aktivity
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Z ájmové kroužky

až 100 %

B.Výlety, lyžařské kurzy, tábory

až 100 %

C. Z dravotní aktivity
(masáže, rehabilitace)

až 100 % (jen s lékařským posudkem)

2. Náklady související se studiem
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. P říspěvek na studium
(SŠ, SOU, VOŠ, VŠ)

až 2 000 Kč / pololetí

B. Internet (od 7. třídy ZŠ)

až 50 % (max. 300 Kč / měsíc)

C. N
 áklady na diplomové
a podobné práce

až 100 %

D. N
 otebook, počítač
(od 7. třídy ZŠ)

až 50 % (max. 10 000 Kč 1x za 3 roky)

E. P C příslušenství
(tiskárna, náplň, oprava PC)

až 100 % (max. 1 000 Kč / rok)

3. Další vzdělávací aktivity
Druh nákladu

OSSB proplácí

A. Autoškola (oprávnění pro osobní
automobil)

až 100 %

B. Vzdělávací a rekvalifikační kurzy
(v ČR)

až 100 % (max. 5 000 Kč / rok)
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Děti, o které se staráme

Akce pro děti a maminky

Občanské sdružení svatá Barbora pomáhalo v roce 2009
celkem 90 dětem, jejichž tátové přišli o život v důsledku
pracovního úrazu v členských firmách sdružení.

Kromě vzdělávání v jeho základní podobě podporuje
OSSB také všestranný rozvoj dětí a vytváří podmínky pro
jejich dobrou zdravotní kondici. Pravidelně proto pořádá
pro děti i jejich maminky poznávací společné akce,
zájezdy a ozdravné pobyty u moře či na horách.

Složení podle státní příslušnosti
Česká republika

63

Polsko

24

Slovensko

3

n Česká republika

70 %

n Polsko

27 %

n Slovensko

3%

Složení podle věku
0 – 5 let

3

6 – 10 let

8

11 – 15 let

19

16 – 20 let

35

21 – 26 let

25

n 0 – 5 let

10

3%

n 6 – 10 let

9%

n 11 – 15 let

21 %

n 16 – 20 let

39 %

n 21 – 26 let

28 %

Za „vízo“ do Prahy
První akcí v roce 2009 byl dvoudenní zájezd do Prahy
na konci ledna, pro děti motivovaný pololetním
vysvědčením. Vrcholem programu byla návštěva
muzikálu Limonádový Joe v Karlínském divadle
(vstupenky na představení jsme dostali od vedení divadla
za symbolickou korunu) a shlédnutí v té době ještě
unikátního „trojrozměrného“ filmu v kině IMAX (zcela
zdarma). Všechny zaujaly i památky a zajímavosti naší
metropole – například bludiště na Petříně, Petřínská
rozhledna nebo Karlův most.

Posezení u dobrého čaje či kávy
Novinkou v programu OSSB bylo posezení s maminkami
u čaje či kávy. V březnu proběhla dvě setkání – v Karviné
a v Havířově. Maminky na nich získaly aktuální informace
o nových pravidlech finanční výpomoci a zprávy
o plánovaných akcích sdružení.

Den na koňském ranči
Jezdecký den jsme připravili ve spolupráci
s jezdeckým klubem Nanka Orlová. Děti
měly možnost vychutnat si jízdu na koni,
získat cenné informace, jak koně žijí a
jak se o ně pečuje, a stravit příjemné
podzimní odpoledne opékáním párků
na ranči v Orlové.
Kouzelné podzimní prázdniny v Jeseníkách
Podzimní prázdniny prožila Barborka v Jeseníkách,
konkrétně v obci Ludvíkov nedaleko Vrbna pod Pradědem.
Akce se uskutečnila díky speciálnímu grantu Nadace OKD.
Na programu byla například návštěva soukromé sklárny
Jakub ve Vrbně, relaxace ve Státních lázních Karlova
Studánka (koupání v bazénu, ochutnávka minerální uhličité
vody i rehabilitační procedury) nebo výlet na hrad Sovinec
a k Rešovským vodopádům.

Barborka v Disneylandu
Bezesporu největší
akcí roku 2009 byl
zájezd do Paříže
uspořádaný
pro nejmenší
děti na počátku
května. V rámci
bohatého
programu děti
navštívily Eiffelovu
věž i jiné památky
Paříže a Asterix
park plný zábavy
a atrakcí. Největší
úsměv na tváři
dětí vykouzlil
den strávený
v Disneylandu.

Koncert Rádia Čas
Téměř dvacítka dětí
a maminek využila tradiční
nabídky Rádia Čas a přišla
se pobavit do ostravské
ČEZ arény na Koncert pro
všechny dobrý lidi. Největší
úspěch publika sklidili Karel
Gott a Helena Vondráčková.
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Jazykové kurzy
Studenti z Barborky pilovali angličtinu v Brightonu
Učení čekalo i o letních prázdninách na Ivetu (20)
a Kateřinu (24) Morysovy z ostravského sídliště Poruba.
Barborka je vyslala na celý měsíc na jazykový pobyt
do Velké Británie. Nešlo samozřejmě pouze o sezení
v lavicích a obě si to v přímořském Brightonu užily. Spolu
s nimi odjeli na kurz další dva studenti z Barborky, Dan
a Jarek.
„Naší náhradní rodinou se stali manželé Janet a Rob.
Byli moc milí a ve všem vstřícní, stejně jako většina
obyvatel městečka Brighton. U rodiny nás čekalo jedno
velké překvapení, paní je zdravotní sestra a snažila se vařit
zdravě a hlavně dobře, takže jsme se vyhnuly klasickým,
ne příliš zdravým anglickým pokrmům,“ popisovala Iveta,
která doma studuje sociální patologii na Slezské univerzitě
v Opavě.
„První den ve škole jsme psaly rozřazovací testík, podle
něhož nás dali do skupin. Se sestrou jsme byly ve stejné
třídě. Naše lektorka se jmenovala Marni, byla to velice milá
a veselá žena. Učili jsme se spolu s lidmi ze Španělska,
Itálie, Švýcarska, Brazílie, Thajska a Hongkongu. Takže teď
máme kamarády po celém světě,“ uvedla Kateřina, která
v červnu ukončila studium elektroenergetiky na VŠB-TU.
Sestry Morysovy kromě lekcí angličtiny vyrážely s třemi
místními přáteli Rachel, Johnem a Will sportovat, bavit se
(typický anglický pub, barbecue a pivní festiválek přímo
na školní zahradě), navštívily Londýn či útesy Seven Sisters
u oceánu. „Máme nové kamarády, zlepšily jsme si jazyk,
sblížilo nás to,“ shodly se.
„Jsem moc vděčná, holkám kurz pomohl. Přeji to
i ostatním dětem z Barborky,“ řekla Blanka Morysová, jejíž
muž Petr přišel o život na Dole ČSM.
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Hornické slavnosti OKD
Karvinské oslavy ve znamení buchet pro Barborku
Upečte buchtu a přineste ji na Hornické slavnosti OKD,
uděláte dobrý skutek a navíc můžete vyhrát hezkou
cenu – to byla neobvyklá výzva pro všechny hospodyňky
z Karvinska od Občanského sdružení svatá Barbora.
Soutěže se zúčastnilo 24 kuchařek a kuchařů ve dvou
kategoriích – 20 ve volné, 4 v kategorii „Sedmička“.
Pekařské výrobky hodnotila porota v čele s ředitelkou
Nadace OKD Blankou Týřovou. Podle zkušeností
z předchozích ročníků rozhodovala nejen chuť, ale i vzhled.
V kategorii „Sedmička“ zvítězila paní Monika Švecová
z Karviné, jedna z maminek OSSB, ve volné kategorii
porotu nejvíce zaujala „kostka“ zdobená malinami
a borůvkami.
Výhercem speciální kategorie „estetický vzhled“ se stal
Josef Szamaránský, zaměstnanec Dolu ČSM, který svůj
„koláč“ vyzdobil opravdu v duchu hornictví – fotografií
šňupajícího horníka.
Buchty dobrovolníci prodávali návštěvníkům Hornických
slavností jak před vstupem do parku Boženy Němcové,
tak v nadačním městečku, kde byla také umístěna kasička
na příspěvky. Celkem se vybralo bezmála 5 000 korun.
Výtěžek z prodeje použije sdružení především na úhradu
školních potřeb – všechny děti, o které se Barborka stará,
dostanou v září 3 000 korun jako příspěvek na nákup
školních pomůcek.

Rekordní příspěvky horníků a přátel Dolu Paskov
Nebývalou štědrost zaznamenali zástupci Občanského
sdružení svatá Barbora na Dni horníků Dolu Paskov.
Ačkoliv se jednalo o oslavy jediné šachty, vybralo se
přibližně třikrát tolik peněz než o týden dříve na společných
Hornických slavnostech OKD v Karviné!
„Musela jsem s kolegyní a paní Ivanou Sobolovou,
která nám udělala laskavý doprovod, na pódium a veřejně
těm lidem poděkovat. Tolik jsme fakt nečekaly. Snad to
bylo tím, že jsme byly na vesnici,“ komentovala štědrost
zaměstnanců Dolu Paskov, jejich rodin i přátel Marta
Szamaránská, maminka z Barborky. U kasy OSSB u brány
areálu bylo viděno i vedení šachty.
„Přesně to už spočítat nemůžeme, vybíralo se do jediné
zapečetěné pokladničky. Po prodeji buchet v Karviné v ní
podle našich odhadů zůstalo čtyři pět tisícovek. Ve Staříči
dávali lidé daleko více. Celkem jsme získali 23 657 korun,“
řekla tajemnice Hana Gumpingerová.
Částka je to podle ní navíc i rekordní, vždyť loni bylo
vybráno na oslavách hornického svátku pro hornické
sirotky ani ne deset tisíc korun. „I letošní výtěžek rozdělíme
mezi jednotlivé děti. Hlavně na školní pomůcky a potřeby,
školné či placení internátů,“ upřesnila.
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Páté BarboRadování – srdečné a štědré

Na osmdesát procent dětí a maminek si našlo první
prosincovou sobotu cestu do Hornického muzea OKD.
V kompresorovně bývalé šachty na Landeku se totiž konal
už pátý ročník společného BarboRadování.
Hned u vstupu čekaly na děti balíčky. „Od společnosti
OKD, samozřejmě od Barborky, pak také od klientů
karvinského Heřmánku a hornických odborů,“ upřesnil
místopředseda sdružení Josef Hoďák. Pro havířské sirotky
byl letos i třítisícový finanční příspěvek na osobu.
Program, který chystala od konce léta členka výboru
OSSB Milena Malinská z Dolu Paskov, zahrnoval folklórní
vystoupení souboru Ostravička z Frýdku-Místku, taneční
show nadějného souboru No Comment ze Staříče a kapely
Šuba Duba Band z Frýdku-Místku.

Bowlingové ceny věnovali dětem
Družstvo, které bylo v letošním bowlingovém turnaji
týdeníku Horník druhé ve stříbrné skupině, na Jadran
nepojede! Místo toho využijí poukazy na pobyty
v Chorvatsku děti z Barborky.
„Neváhali jsme ani sekundu. Bylo to okamžité společné
rozhodnutí celého týmu, že dáme naši výhru Barborce,“
prohlásil kapitán Stanislav Wizur, jinak ekonomickopersonální náměstek Dolu Karviná. Družstvo č. 78 kromě
něj tvořili Stanislav Čerevka z důlní dopravy na Armádě,
projektant na odboru přípravy výroby Dolu ČSM Petr
Antoszyk a elektrikář úpravny na ČSM Mirek Rymorz.

Vendulka s mámou u nové „rodiny“
Pochopitelně by bylo daleko lepší, kdyby mohly být doma s tátou
a manželem, ale osud rozhodl jinak. Vendulka Ožanová (5)
z Havířova s mámou Petrou (29) se tak poprvé objevily na společné
akci OSSB – na BarboRadování.
„Každá z nás si tím musela projít a není to nic lehkého,“ nechala
se slyšet nejnovější maminka ve sdružení. Martin Ožana (32), její muž
a otec Vendulky, se nevrátil z práce na Dole ČSA. To bylo v červnu,
od září je rodina součástí Barborky.
„Ani jsem netušila, jaké možnosti nabízí vdovám s dětmi. Je to
opravdu veliká pomoc. Hodně to ulehčí situaci, když rodina přijde
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o živitele,“ konstatuje paní Petra. Pro dcerku už využila například
příspěvek na školku a na výuku angličtiny.
A teď se obě prvně osobně viděly s ostatními maminkami
a dětmi. „Těšily jsme se. Byly moc zvědavé. Bylo to nádherné, úžasná
atmosféra a program pro všechny věkové kategorie,“ svěřuje se paní
Petra a dodává, že Vendulku nejvíce bavilo tancování na hudbu.
Došlo i na slova o Barborce coby další „rodině“. „Je to tak, ještě
se okoukáváme, ale chceme zapadnout. Tím, že jsem zůstala s malým
dítětem, chci ho maximálně zabavit, vytvořit nějaký program. Budeme
na všech akcích,“ dodává paní Petra.

Z týdeníku Horník
Barborka podporuje Lukáše a Radima v koníčcích po tátovi
Podobné koníčky jako jejich táta v dětství mají bratři
Lukáš (9) a Radim (11) Kosellkovi z karvinského Starého
Města. Mladší je povahou živější, začal se věnovat hokeji.
Starší je klidnější a navíc nemůže moc sportovat, takže
rybaří. Pomyslnou ochrannou ruku nad nimi při těchto
aktivitách bohužel nedrží otec, nýbrž Občanské sdružení
svatá Barbora.

byla to docela hračka,“ přibližuje Radim, jenž je po operaci
kyčlí a má nařízeny od lékaře méně adrenalinové záliby.
Udici už nahodil v parku Boženy Němcové či u Olzy, zatím
ale na první úlovek čeká. „Nevím, jestli první, ale určitě tu
druhou moji rybu chci dát Hance z Barborky,“ dušoval se
Radim.
Stejně i jeho mladší sourozenec na první ostrý zápas
za SK Karviná čeká. „Zatím hrajeme jen tak proti sobě.
Trénujeme dvakrát týdně u nás na zimním stadionu,“
svěřuje se třeťák Lukáš s tím, že chce být hokejovým
útočníkem. „Ale žádným Jágrem. Toho by ze mě chtěla mít
asi mamka,“ tvrdí hráč hokejové přípravky. Barborka mu
přispěla na brusle, rukavice, hokejku.
„Člověk se musí starat, kluky nakrmit, obléct a obout,
nakupovat věci do školy. Jsem ráda, že mám tu pomocnou
ruku od Barborky,“ říká paní Marcela, která pracuje jako
kantýnská. Syny sama podporuje i v dalších sportech –
jeden má snowboard, druhý lyže. A když zrovna Lukáš
s Radimem nerybaří či nehrají hokej, prohánějí se nejraději
na malé crossové motorce.

„Patříme k nejstarším v Barborce. Kluci si na manžela
moc nepamatují,“ říká paní Marcela (34), vdova
po Miroslavu Kosellkovi, havíři na čelbách šachet Doubrava
a ČSA. Během let strávených se sdružením pomáhajícím
podobně osudem stiženým rodinám horníků se ona a oba
synové stali pravidelnými účastníky různých akcí a výletů.
Nevynechali ani Disneyland.
„Já jsem s taťkou na rybách byl. Pamatuji si na to!“
nechal se slyšet Radim, kterému byly v té době asi čtyři
roky. Teď chodí do páté třídy základní školy a s novým
pololetím se objevil v rybářském kroužku při karvinském
středisku volného času Juventus. Je to od nich z „vesnice“
kus cesty, tak ho na pravidelné sobotní setkání mladých
rybářů vozí rodina autem.
„Prut a další vybavení mám od babičky. Barborka mi
zaplatí ten kroužek. Je nás tam dvacet, učíme se poznávat
přírodu, ryby. Budeme je i chytat, rybářský lístek už mám,
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Z dopisů maminek
V roce 2009 nás potěšilo hned několik věcí. Za sebe
i za Dominika můžu říct, že ze všech akcí v nás zanechal
nejúžasnější dojmy výlet ve Francii – Asterix park a Disneyland.
Tuhle akci bychom si určitě někdy chtěli zopakovat. Často
na ni vzpomínáme, dokonce se o ní Dominik zmínil i ve svém
školním referátu o Francii.
Za celou naši rodinku chci poděkovat OSSB za to, že nám
zprostředkovalo ve spolupráci s bankou úvěr na koupi našeho
bytu, a to v rámci probíhající privatizace bytů v Karviné.
V neposlední řadě nám určitě pomohl vánoční finanční
příspěvek, díky němuž jsme prožili krásné sněhové Vánoce
na chatě na Slovensku. Konečně jsem s dětmi nebyla již 6.
rok o Vánocích sama, ale s naší blízkou rodinou. Určitě nám to
všem hodně prospělo.
Na závěr chci říct, že se už moc těšíme na týdenní pobyt
u moře, na který jsme byli vybráni díky účasti správných
chlapů Dolu Karviná v bowlingovém turnaji, který proběhl
koncem roku 2009. Velice si jejich daru včetně finančního
příspěvku vážíme a moc jim děkujeme. Zdravý vzduch našim
dětem z tohoto regionu jenom prospěje.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, díky
nimž se veškeré akce v loňském roce konaly (lednový výlet
do Prahy s účastí na muzikálu Limonádový Joe, podzimní
prázdninový pobyt v Jeseníkách s koupáním a solnou jeskyní
v lázních v Karlově Studánce atd.). Je dojemné, že se našimi
rodinami stále někdo zabývá a náš osud jim není lhostejný.
Ještě jednou velký dík všem.
Monika Švecová a syn Dominik Ivan

Loni jsem se akcí moc nezúčastňovala, byla jsem jen
v Jeseníkách, kde se mi docela líbilo. Ale jsem moc ráda
za každou Vaši pomoc (finanční), například za příspěvek
na nový počítač pro syna nebo příspěvky na studium. Taky
mě potěšilo, že nám proplácíte část platby za internet, protože
internet je dnes, myslím, normální věc v každé domácnosti.
Děkuji.
Heczková

Milé Občanské sdružení svatá Barbora!
My by sme sa Vám chceli veľmi poďakovať, že nám
pomáhate. Sme Vám veľmi vďační za Vašu pomoc
a za všetko, čo robíte.
Ďakujeme.
S pozdravom rodina Janáčová

Každá akce Barborky je skvělá. Rozhodně to hodně dává
dětem, ale i nám maminkám. Rádi využíváme příležitost vidět
se s ostatními. Ovšem naprosto ojedinělá a bezkonkurenční pro
nás byla akce Jeseníky. Skvělá parta, super program i strava.
Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek, který se mi vryl
na hodně dlouhou dobu do paměti. Také jsem se na této akci
sblížila se svou nynější kamarádkou. Díky všem, maminkám
ve výboru i vedení, že nám tyto akce Barborka umožňuje. Přeji
všem hodně sil a dobrých nápadů do dalších let.
Díky,
Věra Málková s dcerami Lucií a Markétou

Barborka je taková naše maminka, vlastně v našem případě
tatínek, na kterého se můžeme spolehnout, který nám pomáhá
nejen finančně, ale hlavně s kterým jezdíme na moc prima
výlety. Maty se díky Barborce naučil lyžovat, dostal taky díky
Vašim příspěvkům základy plavání, Barborka mu přispěla
na léky na imunitu...
A moc se nám líbilo v Paříži. Dodnes když Maty vidí
Eiffelovku, tak křičí kolem sebe: „Tam jsem byl – a čůral jsem
tam do petky!“
Rádi vzpomínáme i na Jeseníky, i když se tam několik věcí
nevyvedlo úplně podle představ, ale nakonec to bylo moc
prima. A na Mikuláše už máme rituál – vždy se jede na Landek,
kde si Maty užije kamarádů a my pokecáme.
Mám-li být upřímná, dřív jsem se akcím Barborky vyhýbala,
vracely se mi moc vzpomínky, ale teď se moc těšíme
na každou. A jsme moc rádi, že na tyto akce můžeme brát
i své blízké – za to děkuji.
S pozdravem
Táňa a Matyáš Mieresovi

16

Zpráva o hospodaření za rok 2009
1. Zpráva o hospodaření za rok 2009

Odborné pracovní pomůcky

1.1. Příjmy a výdaje v roce 2009
Příjmy
Kč
Úroky od České spořitelny, a.s.
Členské příspěvky – viz příloha

27 174,48
665 800,00

Finanční dary – viz příloha

2 170 144,00

Výnosy celkem

2 863 118,48

Výdaje
a) Režijní náklady za rok 2009
Nákup materiálu (brožury, fotografie, kancelářské potřeby)

Kč
35 963,00

Náklady na reprezentaci (občerstvení, propagační předměty)

3 699,00

Cestovné

1 903,00

Ostatní služby (poštovné)
Mzdové náklady

189 000,00
64 260,00

Poplatky České spořitelny, a.s.

33 488,25

b) Náklady na sociální účely za r. 2009

328 619,25

27 448,86

Příspěvky na notebook

244 447,05

Ostatní (z toho: ověření listin, průkaz ISIC,
vstupenky do divadla 30 Kč)
Finanční příspěvky na studium r. 2009

1 250,00
62 000,00

Finanční příspěvky u příležitosti šk. roku 2009/10

261 000,00

Finanční příspěvky u příležitosti BarboRadování r. 2009

267 000,00

Finanční výpomoc

10 000,00

Hornické slavnosti 5. 9. 2009, občerstvení, nákup drob. materiálu

1 633,00

BarboRadování 5. 12. 2009 – dopravné, občerstvení, osvětlení

27 174,00

Setkání maminek – občerstvení
JK NANKA Orlová 12. 9. 2009 – občerstvení

1 849,00
866,00

Celkem náklady na sociální účely

2 515 203,98

Náklady celkem za rok 2009 činí

2 843 823,23

1.2. Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora za r. 2009
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření OS Svatá Barbora za rok 2009 činí

Kč
19 295,25

Kč

Školné

256 786,39

Jazykové kurzy

234 935,89

Ubytování na kolejích

218 700,87

Učebnice

32 943,27

Zájmové kroužky

43 659,89

Autoškola

82 972,05

Ostatní ozdravné pobyty

62 942,82

Zájezd „Praha“ 30.-31. 1. 2009

73 952,00

Zájezd „Paříž“ 6.-10. 5. 2009

Příspěvky na internet

306,00

Sociální a zdravotní pojištění
Celkem režijní náklady

7 732,18

452 682,80

Školy v přírodě

22 144,91

Podzimní prázdniny „Jeseníky“ 28. 10.-1. 11. 2009

80 154,00

Školní výlety

6 290,00

Hudební nástroje

6 015,00

Lyžařské výcviky

18 490,00

Rehabilitace a lékařské potvrzení

10 134,00
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1.3. Veřejná sbírka „pokladnička“
Na základě osvědčení oznámení o konání veřejné sbírky,
které vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
vnitra a krajský živnostenský úřad, ul. 28. října 117, 702 18
Ostrava, ze dne 24. 8. 2009, byla dne 5. 9. 2009 zahájena
veřejná sbírka formou pokladničky. Dne 15. 9. 2009 bylo
vybráno z pokladničky za přítomnosti pracovnic Magistrátu
města Ostravy a tajemnice a člena výboru Občanského
sdružení svatá Barbora celkem 23 657,00 Kč.
Dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, tato
částka je vedena v odděleném samostatném účetnictví
a finanční částky týkající se veřejné sbírky jsou uloženy
na samostatném bankovním účtu u České spořitelny, a.s.

Výsledek hospodaření veřejné sbírky „pokladnička“
k 31. 12. 2009

500,00
3 500,00

2. Ostatní společnosti

3.

Sdružení hornických odborů

20 000,00

4.

CARBOKOV, s.r.o.

20 000,00

5.

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

20 000,00

6.

THK-ČECHPOL, s.r.o.

20 000,00

Kč

7.

POLCARBO spol. s r.o.

20 000,00

23 657,00

8.

VOKD, a.s.

20 000,00

23 657,00

9.

OKD, OKK, a.s.

20 000,00

10.

RPG Byty, s.r.o.

20 000,00

11.

OKD, Doprava, a.s.

20 000,00

12.

Green Gas DPB, a.s.

20 000,00

13.

ČMD – Účelové zařízení

20 000,00

14.

ALPEX, PBG, Sp. z o.o.

20 000,00

15.

OKD, Rekultivace, a.s.

Kč

1.5. Výsledek hospodaření (celkem)
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1 000,00

Ing. Slavomír Bretz

20 000,00

42 952,25

Kč

1) Zůstatek výsledku hospodaření z r. 2004 – převod do fondu

873 880,56

2) Zůstatek výsledku hospodaření z r. 2005 – převod do fondu

1 626 397,14

Celkem stav k 31. 12. 2009

JUDr. Petra Nováková

3.

POL-ALPEX, s.r.o.

Celkem výsledek hospodaření k 31. 12. 2009

6) Výsledek hospodaření za r. 2009

2.

Celkem

Kč

2.

23 657,00

5) Výsledek hospodaření za r. 2008 – převod do fondu

2 000,00

20 000,00

Výsledek hospodaření – veřejná sbírka „pokladnička“

3) Zůstatek výsledku hospodaření z r. 2006 – převod do fondu

Ing. Tomáš Kyselovský

Karvinská hornická nemocnice, a.s.

19 295,25

4) Výsledek hospodaření z r. 2007 – převod do fondu

Fyzické osoby

1.

Ostatní společnosti

Výsledek hospodaření OSSB bez veřejné sbírky

Výsledek hospodaření celkem

P.č.

1.

1.4. Výsledek hospodaření OSSB celkem za r. 2009
Výsledek hospodaření

1. Fyzické osoby

P.č.

K 31. 12. 2009 činí zůstatek na účtu u České spořitelny
23 657,00 Kč.

Výnosy z veřejné sbírky

1.6. Přehled o zaregistrovaných členech OSSB
ke dni 31. 12. 2009

992 634,58
1 393 556,66
36 897,10
42 952,25
4 966 318,29

Celkem

Kč

20 000,00
300 000,00

3. OKD, a.s.
P.č.

OKD, a.s.

Kč

1.

OKD, a.s.

362 300,00

4. Celkem členské příspěvky
Kč
Celkem členské příspěvky k 31. 12. 2009

665 800,00

1.7. Přehled darů za leden – prosinec 2009

2. Informace o příspěvkové morálce členů sdružení

Finanční dary

r. 2004

46

Z toho: p rávnických osob

36

Dárce

1.

Vojtková Vanda, Bubenská 23, Praha 7

2.

Nadace OKD

250 000,00

Předpoklad výběru příspěvků (Kč)

900 155

3.

Nadace OKD

250 000,00

Skutečnost výběru příspěvků (Kč)

900 155

4.

Grametbauer Roman, Koprníková 91/8, Praha 2

5.

NWR N.V., 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 109 H,
Nizozemí

944 224,00

6.

Beck Klaus Dieter, Harness Creek View Drive, Annapolis

47 000,00

7.

Ing. Petr Motloch, Kubelíkova 1217/7, Praha 3

8.

CK Leoš Jašek, Kuršova 410, Ostrava-Svinov

9.

Bakala Zdeněk, Praha 6

81 568,00

10.

Beck Klaus Dieter, Harness Creek View Drive, Annapolis

23 500,00

11.

Fojtík Josef – Důl Paskov

12.

Dal Erich

3 600,00

Z toho: fyzických osob

13.

Černík Jiří, Bc.

2 000,00

Předpoklad výběru příspěvků (Kč)

709 400

14.

Kolektiv střediska elektro - Důl Karviná – závod ČSA

10 000,00

Skutečnost výběru příspěvků (Kč)

708 400

15

Kolektiv R. Walica – Důl Darkov

18 550,00

16.

Nadace OKD

42 350,00

17.

Sedlářová Barbora

18.

Šachťák Důl Karviná

62 107,00

Z toho: fyzických osob

19.

Šachťák Důl Paskov

65 410,00

Předpoklad výběru příspěvků (Kč)

802 000

20.

Šachťák Důl Paskov

792,00

Skutečnost výběru příspěvků (Kč)

803 000

21.

Ing. Tošenovský Evžen, V Mešníku 5559a/6a, Ostrava Třebovice

22.

Mgr. Vévodová Eva, Úvozní 407, Bohumín-Skřečoň

Počet členů

20

23.

Kolektiv Zátopka – Důl Paskov

15 000,00

Z toho: p rávnických osob
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24.

Šachťák Důl Darkov

80 400,00

Z toho: fyzických osob

25.

Ing. Ján Fabián, Hošťálková 1c/392, Praha 6

26.

Kaňa Vladimír
Celkem

27.

Anonymní dar z veřejné sbírky formou pokladničky
Celkem finanční dary za rok 2009

Kč

Počet členů

P.č.

12 700,00

Dárce

1.

OKD, a.s. – bezúplatný přístup užívání informačního
systému SAP/R3

10

425,00
r. 2005

Počet členů

46

Z toho: p rávnických osob

36

Z toho: fyzických osob

10

100 000,00

Předpoklad výběru příspěvků (Kč)

567 410

5 000,00

Skutečnost výběru příspěvků (Kč)

567 410

r. 2006

300,00

r. 2007

118,00

Počet členů

43

Z toho: p rávnických osob

33
10

Počet členů

20

Z toho: p rávnických osob

16
4

50 000,00
5 000,00

r. 2008

4

100 000,00

Předpoklad výběru příspěvků (Kč)

766 190

100,00

Skutečnost výběru příspěvků (Kč)

84 120

2 170 144,00
23 657,00
2 193 801,00

r. 2009

Počet členů

19

Z toho: p rávnických osob

16

Z toho: fyzických osob

Ostatní dary
P.č.

Z toho: fyzických osob

Kč

3

Předpoklad výběru příspěvků (Kč)

625 800

Skutečnost výběru příspěvků (Kč)

665 800

7 500,00
měsíčně
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Tato zpráva o hospodaření OSSB byla projednána a schválena na jednání výboru dne 15. 2. 2010 a valnou hromadou
dne 24. 2. 2010.
Zpracovala: Irena Pawlasová, účetní OSSB

V Ostravě 24. 2. 2010

Mgr. Josef Hoďák
místopředseda výboru
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Vladislav Sobol
předseda výboru

Závěrem
Poděkování
Pomoc klukům a holkám z Barborky by nebyla možná bez nezištné práce členů výboru, revizní komise, patronů z jednotlivých
dolů a dodavatelských firem i mnoha dobrovolníků a příznivců.
Kromě dárců a sponzorů, které uvádíme v přehledné tabulce uvnitř výroční zprávy, chceme za spolupráci v roce 2009
poděkovat zejména následujícím subjektům:

Agape Karviná
Agentura Orange, s.r.o.
Bison & Rose, s.r.o.
CK Mgr. Leoš Jašek
3D kino IMAX
Heřmánek, občanské sdružení
Hornické muzeum OKD
Hotel Ibis Praha
Hudební divadlo Karlín
JK Nanka Orlová
o5 & Radeček

PaS de Theatre s.r.o.
Rádio Čas
Rádio Kiss Morava
Sklárny Jakub Vrbno pod Pradědem
Sodexo, s.r.o.
Student Agency
Týdeník Horník
Mediálním partnerem je
komunikační agentura R MEDIA, spol. s r.o.

Kontakty
Kancelář:
Web:
E-mail:
Číslo účtu:
IČ:

Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava
www.svatabarbora.cz
barbora@svatabarbora.cz
1657156389/0800
26663597

Předseda: Vladislav Sobol
E-mail:
vladislav.sobol@okd.cz
Tel.:
+420 725 595 417
Tajemnice: Hana Gumpingerová
E-mail:
hanka.gumpingerova@seznam.cz
Tel.:
+420 739 339 726

R media
komunikační agentura

Sponzorsky vydala komunikační agentura R MEDIA, spol. s r.o., design Robin Caïs.
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