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Milé maminky,  
holky a kluci,
po několika měsících se k vám 
dostává další číslo Světlušky – 
a musím uznat, že i díky vám 
to pro mě (a věřím, že i pro 
vás), byly měsíce plné zážitků. 
Lyžařský víkend v Malenovicích, 
tábornická akce na Myšinci, 
Dinopark a Aquapark, dovolená 
v Maďarsku... O tom všem 
si (díky reportážím našich 
studentů) můžete přečíst 
v tomto čísle.

Hlavní náplní Světlušky 
jsou ale akce, které nás 
teprve čekají – Hornické 
slavnosti OKD, beskydské 
dobrodružství v Dolní Lomné 
a BarboRadování. Spolu 
s dalšími členy výboru se 
těším, že se na těchto akcích 
společně sejdeme a prožijeme 
opět příjemné společné chvíle.

Za výbor OSSB
Vladislav Sobol

Aktuality z Barborky

Tradiční BarboRadování tentokrát 
proběhne netradičně – na odpoledne 
připravujeme jako každý rok setkání 
v kompresorovně Hornického muzea 
na Landeku a v podvečer se zájemci 
přesunou do ČEZ Arény na Koncert 
pro všechny dobrý lidi, který pořádá 
Rádio Čas.

Program zatím připravujeme. Zatím 
vám můžeme prozradit jen to, že 
tentokrát dárky možná přinese Mikuláš...

Předběžný scénář akce

13:30 setkání v Hornickém muzeu
14:00 začátek programu
15:30 raut a prostor na povídání
 program pro děti
16:30  odjezd zájemců na koncert 

Rádia Čas
17:30  odjezd těch, kteří  

zůstanou v HM

BarboRadování 2010

Hornické slavnosti OKD
4. září 2010, Karviná

Hornické slavnosti OKD vypuknou 
první zářijovou sobotu stejně jako loni 
v Karviné – v parku Boženy Němcové 
a letos navíc nově na náměstí, kde 
se budou představovat neziskové 
organizace, které podpořila Nadace 
OKD. A mezi nimi samozřejmě i naše 
„Barborka“.

Jako každý rok připravujeme soutěž 
o nejlepší buchtu a taky jejich prodej 
veřejnosti – výtěžek z prodeje půjde 
samozřejmě na konto našeho sdružení. 
Budeme rádi, když o tom řeknete i svým 
známým, aby bylo buchet co nejvíce. A pozor 
– pro děti z Barborky ještě chystáme jedno 
velké překvapení. Čtěte níže v programu.

Agape (dům naproti náměstí, nedaleko pošty)
10:00 – 14:00  příjem buchet
14:30  slavnostní hodnocení poroty
18:00  setkání dětí a maminek OSSB, občerstvení
18:15  focení a autogramiáda s Martinem Chodúrem – jen pro nás!

Nadační scéna (náměstí)
13:00 – 19:00  tance, zpěv a zábava v podání neziskovek podpořených Nadací OKD

Amfiteátr
13:00 – 14:00  Májovák
14:45 – 15:30  Michal Nesvatba
15:45 – 16:15  Zdeněk Izer
16:40 – 17:40  Martin Chodúr
18:00 – 19:00  Guločar
19:30 – 20:30  Rock and roll band M. Woodmana

Hlavní scéna (park)
13:30 – 14:30  Doga
14:45 – 15:45  Vilém Čok & Bypass
16:15 – 17:15  Turbo
17:45 – 18:45  Nightwork
19:15 – 20:15  Helena Vondráčková a Jiří Korn
20:30 – 21:30  Arakain

4. prosince 2010, Ostrava



Pojeďte na poslední letošní víkendovou akci Barborky!
„Armáda“; Dolní Lomná; 25. – 28. září 2010

Do rekreačního střediska 
„Armáda“ v Dolní Lomné 
jste mnozí jezdili ještě 
v době, kdy patřilo šachtě. 
Tak proč si to nezopakovat, 
zvlášť když se postupem 
let v areálu mnohé zlepšilo 
a navíc – Dolní Lomná je 
úžasná. Proto jsme pro 
vás s výborem maminek 
připravili čtyřdenní výpravu, 
na které si může každý 
individuálně vychutnat 
krásy Beskyd nebo se 
zapojit do společného 
programu.

Program
•  Společné hry a zábavy v areálu, na hřišti 

i v okolí.
•  Výlet do ski-centra v Mostech u Jablunkova 

(dětský zábavní park, bobová dráha, 
lezecké stěny aj.).

•  Výprava do pralesa Mionší (bez záruky – 
oficiálně je otevřený jen do 15. září, ale 
pokusíme se to zařídit).

•  Pro maminky sauna a vířivka.
•  Pro odvážné přímo v areálu lanové centrum.
•  Pro dobrodruhy sjezd na horské koloběžce 

z některé z okolních hor.
•  Možnost setkat se s členy výboru 

OSSB, kteří se na akci přijedou 
podívat v rámci svého výjezdního 
zasedání.

Ubytování
Pokoje -  dvoulůžkové a třílůžkové s možností 
přistýlky. Ve všech pokojích je sprcha, WC, 
lednička a televize.
Chatky – pětimístné, se sociálním zařízením 
a samostatným plynovým topením.

Cena
maminky 100 Kč
děti 0 Kč
další dospělí 1000 Kč
další děti 500 Kč

Cena zahrnuje dopravu autobusem, 
ubytování, plnou penzi (od sobotního 
oběda do úterního oběda), výlet 
do Mostů u Jablunkova včetně 
vstupného (horské motokáry) a společný 
program v areálu.

Doprava
Doprava je zajištěna autobusem na tradiční 
trase Petrovice u Karviné – Karviná – Orlová 
– Havířov, tentokrát pojedeme i přes Český 
Těšín. Můžete také využít dopravu vlastním 
vozem (cena se tím nemění). Podrobnosti 
ohledně dopravy a další pokyny pošleme 
přihlášeným účastníkům.

Závazné přihlášky včetně finanční úhrady (pří- 
padně alespoň zálohy) pošlete do 31. 8.  2010.

 

www.ski-armada.cz

VÍKEND
V PŘÍRODĚ



Maminky a děti napsaly:
•  Uděluji pochvalu kulturní referentce.

•  Lyžařský víkend v Malenovicích se mi moc 
líbil. Dostatek sportu, dobrá zábava, veselá 
parta. 

•  Program dobrý.

•  Bylo fajn zase se vidět, užili jsme si 
zřejmě poslední letošní řádění na sněhu 
a to i přesto, že nelyžujeme. Bowling, 
bazén a hlavně setkání se známými 
tvářemi, prostě relax, který všichni občas 
potřebujeme. Děkujeme a už teď se těšíme 
na příští setkání.

•  Skvělý víkend, super zábava, nejlepší 
sáňkovačka.

•  Jeden z nejlepších ,,barborkovských“ 
víkendů!

•  Se svatou Barborkou vždycky a všude 
legrace a dobrá nálada chybět nebude, 
zažili jsme s ní víkend v Malenovicích, 
navždy zůstane vzpomínkou v našich 
srdcích. Děkujeme za tuhle skvělou 
příležitost. Doufám, že se uvidíme ještě 
letos.

•  Naše kulturní referentka opět nezklamala!

•  Líbilo se mi, jak jsem lyžoval!

•  Dobrá parta to je základ a to ostatní už 
přijde samo.

•  Lyžařský víkend se nám moc líbil, sjezdovka 
super, sauna fantastická, bazén osvěžující. 
Nejlepší bylo sáňkování, kde bylo spoustu 
legrace.

•  Největší radost jsem měla z toho, že se 
Dominik díky Hančinému Radkovi naučil 
za jediný den lyžovat. Vlek vyjel a kopec sjel 
celkem 14x. Radku, ještě jednou díky. M.Š.

•  Děkuji za dobrý pobyt v Malenovicích, budu 
vzpomínat ještě o Vánocích. Jídlo dobré, 
masáže a bowling též, opravdu to není 
žádná lež. Děkuji svaté Barborce!

•  Dobrá zábava, dobří lidé, krásné prostředí.

•  Nejlepší palačinky, jaké jsem kdy jedl.

Lyžování a relaxace pod Lysou horou:
Lyžařský víkend v Malenovicích

Na hory jsme vyrazili, boby, lyže, sáně s sebou vzali.
Někdo rychle kopce sjížděl, jiný jenom vzhůru vzhlížel.
V bazén jsme málem zmrzli, potom rychle do sauny lezli.

Bowling, šipky, stolní tenis, nenudili jsme se ani za nic.
Prostě bylo hrozně fajn, těšíme se, co Barborka vymyslí dál!

Jednou v březnu jsme navštívili hotel jménem Petr Bezruč.
Jídlo ušlo a hned na vlek se šlo.
Žádné končetiny zlámané, jen svaly trošku namožené.
Ale náladu nám hned spraví Zdeňka a její smysl pro humor.
Víkend v Beskydách končí, všichni se s horami loučí.
Barborka je prostě skvělá, že nám tohle zařídila.



Dinopark na bývalých haldách:
Za pravěkými ještěry se ještě vrátíme!

Pěkný víkend na Myšinci

DOUBRAVA - V neděli 30. května se děti 
z Barborky a jejich rodiče podívali zpět 
do minulosti a to konkrétně do Dinoparku 
v Doubravě, který je otevřen teprve druhým 
rokem. 

Na obrovské ploše je zde rozmístěno několik 
desítek dinosaurů v různých polohách: lovící, 
ve vodě, mezi stromy, u hnízda s mláďaty... Tak 
jako v zoologické zahradě jsou i zde uvedeny 
u každého zvířete informace o jeho původu, 
potravě a další zajímavosti. 

Pro všechny bylo překvapením, že 
dinosauři nejsou v parku jen nehybně stojící 
makety, ale vydávají zvuky a dokonce se 
pohybují. Některé exponáty nesloužily pouze 
k prohlížení, ale děti si je mohly i osahat. 
Kromě zvířat jsme měli všichni možnost 
udělat si procházku historií a v trojrozměrném 
kině shlédnout film „O narození mláděte 
dinosaura“. Tato atrakce se líbila opravdu 

všem. Super byla rovněž projížďka v terénním 
autě do výběhu jednoho z nejobávanějších 
dinosaurů a to dinosaura T-Rexe. 

Pro rodiče byla zase možnost občerstvit se 
v „Dino-café“. Každý si přišel na své. Výlet, 

který pokračoval obědem a relaxací 
v orlovském akvaparku, se opravdu vydařil. 
Myslím, že se každému líbil a nebyla to 
jeho poslední návštěva v tomto nádherném 
prostředí dávného života dinosaurů.

Dan Toma

BUDIŠOVICE – Na Myšinci jsme strávili 
pěkný víkend v přírodě. Skvěle jsme si 
pochutnali na jídle, které pro nás vařila paní 
Ivanka. Koupání v Kravařích bylo super a o to 
zajímavější byla návštěva labyrintu, u kterého 
jsme si příjemně zameditovali. Měli jsme 
dobrý pocit z vydařeného víkendu.

Kristýna Bláhová



HAJDUSZOBOSZLÓ - Opět a zase se 
lidičkám z Barborky povedlo naplánovat 
super „dovču“! Po dlouhé cestě, kterou 
jsme absolvovali v noci, tudíž většina ji 
prospala, jsme dorazili do města s názvem 
Hajduszoboszló. 

Hotel Siesta, ve kterém jsme bydleli, stál 
naproti koupaliště s tobogány. Obrovský 
Aqua palace, kde byly bazény s termální 
i studenou vodou, byl asi jen 5 minut chůze 
pěšky.

V dopoledních a odpoledních hodinách 
většina z nás vyrazila do Aquapalace, kde 
jsme sjížděli tobogán i menší skluzavku, 
střídali posezení v horké termální vodě 
s jízdou v divoké studené řece (nenechte se 
zmást, tohle byl také bazén J). Ti odvážnější 
z nás šli na obrovské tobogány do vedlejšího 
koupaliště. Chtělo to dávku odvahy, protože 
už pohled na obrovské konstrukce a rychlou 
jízdu v nich vzbuzoval respekt...

Večerní Hajduszoboszlo nabízelo zábavu 
v podobě různých zpěváků či menších 
hudebních skupin na ulicích. Hudba to byla 
chytlavá, tudíž většina z nás se nechala 
strhnout davem rozdováděných seniorů 
a přidala se k tanci také.

Jeli jsme i na výlet do vesničky Hortobágy, 
kde jsme se podívali do stájí s tak krásnými 
a vznešenými zvířaty jako jsou koně, a shlédli 
jsme i ukázku jízdy na pětispřeží či show 
obrovskými biči. Většina z nás byla v šoku 
poté, co uviděla (snad poprvé v životě) koně 
sedět.

Tohle byla, ve velmi zkrácené verzi, 
naše dovolená v Maďarsku. Děkujeme 
Barborce za pěkné zpestření začínajícího léta 
a prázdnin a budeme se těšit na další zážitky 
a výlety, které pro nás nachystá.

Katka Szamaránszká

Dovolená s Barborkou:
Tentokrát v maďarských lázních

Maďarsko je skvělá země, 
koupání v teplé vodě denně. 
Perfektní byl výlet na koníčky 
pro všechny mámy i dětičky. 
Večer guláš, vínko, placka, 
shodit nabraná kila? 
To bude hračka. 
Hawaj párty se vydařila, 
jen hudba trochu chyběla. 
Prostě dovolená se vším všudy, 
nebylo místo ani na kousek nudy.



BRIGHTON - Díky Barborce nám bylo 
umožněno, strávit měsíc na jazykové stáži 
v Anglii, respektive v nádherném přímořském 
městě Brighton and Hove. Již na letišti 
nám čekání na letadlo zpříjemnilo setkání 
s fotbalistou Milanem Barošem J, který se 
s námi ochotně vyfotil.

Hostitelské rodiny nás po příjezdu vlídně 
přivítaly a po celou dobu pobytu se o nás 
vzorně staraly. Jediným negativem byla pro 
nás nezvyklá anglická kuchyně, která byla 
založena na polotovarech,.

První den ve škole jsme psaly rozřazovací 
test a poté jsme byly rozděleny do skupin. 
Studium bylo pro nás velmi zajímavé, 
zahrnovalo různorodé způsoby výuky 
(gramatika, poslech, rozhovory, hry). 
Language teaching school patří mezi školy, 
které navštěvují studenti z celého světa. Našli 
jsme si přátele mezi Španěly, Brazilci, Italy, 
Turky, Švýcary atd.

Víkendy jsme trávili cestováním po okolí. 
Nejvíce nás zaujal Londýn, kde jsme shlédly 
nejvýznamnější památky (Buckingham 
Palace, Big Eye, Big Ben, Trafalgar Square, 
Tower Bridge, Piccadilly Cirus), které jsme 
doposud mohly znát jen z obrázků. Další 
zajímavý výlet byl na křídové útesy Seven 
Sisters nedaleko Brightonu, zde se nám 
naskytla možnost vidět zajímavé přírodní 
scenérie, tolik typické pro Anglii. 

Děkujeme Barborce a především všem, 
kteří přispívají naší organizaci a jejichž 
zásluhou jsme mohli strávit neuvěřitelný 
měsíc plný úžasných zážitků v Anglii. 
Děkujeme

Adriana Furendová
Renata Furendová

Nikola Kakáčová

Jazykové kurzy:

Adriana, Renata a Nikola v Anglii



Přihláška na podzimní akce Barborky
Kontaktní údaje

Jméno a příjmení maminky:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Hornické slavnosti OKD (4. 9. 2010)

Přijdeme na setkání v 18 hodin:  ano  ne

Počet dospělých:   

Počet dětí:

Zájemci o pomoc při balení a prodeji buchet – hlaste se Martě Szamaránské (marta.sz@seznam.cz, 737 702 833)   

Armáda – Dolní Lomná (25. - 28. 9. 2010)

Přihlášená maminka:  ano  ne

Přihlášené děti (jméno, věk):

Přihlášení další dospělí (jméno):

Přihlášené další děti (jméno, věk):

Doprava:  autobusem  vlastní

BarboRadování – Hornické muzeum (4. 12. 2010)

Přihlášená maminka:  ano  ne

Přihlášené děti (jméno, věk):

Přihlášení další dospělí (jméno):

Přihlášené další děti (jméno, věk):

Doprava:  autobusem  vlastní

Koncert Rádia Čas:  ano  ne

www.svatabarbora.cz

Uzávěrka přihlášek 31. srpna 2010.
Zároveň prosíme o zaslání účastnického poplatku na zářijovou akci v Dolní Lomné. 
Přihlášku si můžete stáhnout také na www.svatabarbora.cz a poslat ji vyplněnou e-mailem.

Kam přihlášku poslat:
A) OSSB, Prokešovo náměstí 6/2020, 728 30 Ostrava
B) barbora@svatabarbora.cz
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