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1.   Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět jsme zde s aktuálními informacemi předávanými pomocí Zpravodaje. 

Dnes se dozvíte informace ze schůze výboru ZO OS FN PLZEŇ, informace o akci uspořádané pro členy ZO OS FN 

PLZEŇ a jejich děti, o uskutečněné akci pro bývalé zaměstnance a informace o plánované akci pro děti členů                       

ZO OS FN PLZEŇ. 

2.   Informace ze zářijové schůze výboru ZO OS FN PLZEŇ  

Na pravidelné schůzce výboru byly předány paní Moravcovou informace o setkání s ředitelem FN                                     

MUDr. Václavem Šimánkem (odměny budou, p. ředitel se zmínil o ev pozvání p. Středuli do FN Plzeň).                                  

P. Němcová informovala o přesunu Equa bank, kde máme zřízen účet, pod Raiffeisenbank. Byli ustanoveni zástupci, 

kteří se zúčastní Krajské konference (p. Suchá, Bc. Sýkorová, Bc. Moravcová). P. Janouškovcová informovala 

o zrušení kurzu Kokedama (lektorka odjíždí do zahraničí), kurz se uskuteční na jaře. Jednalo se o termínu a přípravě 

každoroční členské schůze. P. Němcová informovala o povinnosti zřízení datové schránky, a to od 1.1.2023. Dále se 

projednávaly návrhy pro Kolektivní vyjednávání. 

3.   Informace o uskutečněné akci pro členy ZO OS FN PLZEŇ a jejich děti       

Dne 3.9. 2022 jsme uskutečnili akci pro naše členy, zaměřující se i na jejich dětské rodinné příslušníky. Jednalo se                  

o výlet do Prahy s plavbou parníkem a návštěvou ZOO. Přihlášeno bylo 108 účastníků, tudíž byly vypraveny dva 

autobusy. Vedoucími autobusů byli p. Janouškovcová a Mgr. Redl. Odjezd byl v 6,30 hod z areálu nemocnice Bory. 

Cesta do Prahy proběhla bez problémů. Po příjezdu do Prahy jsme se z Resslovy ulice přesunuli na přístaviště                     

na Rašínovo nábřeží, kde jsme nastoupili na parník a vypluli směrem do Tróji. Vystoupili jsme na Císařském 

ostrově a pěšky se přesunuli do ZOO.  Zde se všichni vydali na prohlídku ZOO po vlastní ose. Během návštěvy 



ZOO jsme se snažili zvládnout prohlídku co nejvíce zvířátek. Asi nikomu se nepodařilo projít celou zoologickou. 

Největší lákadla, v podobě ledních medvědů, slonů, lachtanů či žiraf, však stihla zhlédnout snad většina účastníků. 

V určený čas jsme se všichni sešli na smluveném místě a přesunuli na parkoviště, kde na nás čekaly přistavené 

autobusy. I cesta zpět do Plzně proběhla bez problémů. Odtud jsme se sice unavení, ale, dle reakcí účastníků, 

spokojení vydali ke svým domovům. Počasí se nám opravdu vydařilo, což jistě podpořilo spokojenost všech aktérů. 

 

4.    Informace o uskutečněném setkání bývalých zaměstnanců FN 

23. září 2022 jsme vyčkávali s velkými obavami. Hygienicko-epidemiologická situace nám byla nakloněna, tudíž 

jsme mohli, v 13,30 hodin v kulturním zařízení Jas Plzeň, uvítat první přihlášené účastnice této každoroční akce, 

kterou pro naše bývalé zaměstnance připravujeme. Některé přihlášené dámy se sice z důvodu nemoci omluvily,   

přesto byl ve 14 hodin sál téměř zaplněn. P. Janouškovcová uvítala přítomné, představila hosty, kteří na setkání 

dorazili a předala jim slovo. Přítomní vyslechli vystoupení ředitele FN MUDr. Václava Šimánka, předsedkyně 

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Bc. Dagmar Žitníkové, předsedkyně naší ZO OS FN PLZEŇ                  

p. Martiny Suché a zástupkyně ZO FN Mgr. Kláry Milotové. Následně p. Janouškovcová předala pozdravení                      

od náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Andrey Mašínové, která se z pracovních důvodů omluvila.                         

Dále p. Janouškovcová informovala přítomné o zvolených členech do výboru naší ZO OS FN PLZEŇ, o činnosti 

ZO OS FN PLZEŇ, o možnosti platby udržovacích příspěvků a v krátkosti shrnula uskutečněný výlet pro bývalé 

zaměstnance FN, konaný v červnu. Poté všichni uctili minutou ticha památku zesnulých kolegů. Následovalo 

občerstvení a volná zábava, v jejímž průběhu byly přítomným zodpovězeny vznesené dotazy. Okolo 17 hodiny                   

se účastníci, se slovy chvály, odebrali k odchodu. 

5.    Informace o plánované členské schůzi ZO OS FN PLZEŇ  

Na 7.11.2022 jsme naplánovali každoroční členskou schůzi, která se uskuteční v mezigeneračním středisku Totem.        



Paní Němcová připraví veškeré podklady, které budou členům naší ZO OS FN PLZEŇ, rozeslány emailem.                        

Na schůzi výboru byly diskutovány návrhy a možnosti změn Finančního řádu ZO OS FN PLZEŇ. Změny budou 

předneseny na členské schůzi, kde o nich bude hlasováno. Hlasováno bude též o Rozpočtu na rok 2023 a dalších 

potřebných dokumentech, jako tomu je pravidelně. Veškeré podklady dostanou všichni emailem, jak již bylo 

zmíněno výše. Přihlásit se bude možno přes p. Švíkovou, po emailovém vyzvání. 

6.    Informace o plánované akci pro děti členů ZO OS FN PLZEŇ 

Po úspěšné akci – výlet do ZOO Praha, p. Janouškovcová na posledním zasedání výboru ZO OS FN PLZEŇ 

přednesla návrh na uspořádání Mikulášské nadílky pro vaše ratolesti. Po společné konzultaci jsme se shodli                      

na pokusu o jeho realizaci. Vzhledem k tomu, že bychom potřebovali vědět, jaký zájem by mezi členy organizace                   

o tuto akci byl, dovoluji si Vás i touto cestou předem oslovit s předběžným zájmem. Akce by byla plánována                          

na čtvrteční odpoledne 1.12.2022 od 16 hodin. Jednalo by se o akci pro členy naší ZO OS FN PLZEŇ. Nejedná se                         

o akci dotovanou z FKSP, nýbrž o akci hrazenou naší odborovou organizací. Vzhledem k této skutečnosti budou 

bráni jako rodinní příslušníci i vnoučata. 

Při příchodu by pověřené osobě každý předal jménem popsaný balíček pro své dítě. 

Zájemci se mohou hlásit u p. Janouškovcové na kl. 4739, nejlépe od 7 do 8 hodin ev od 13 do 15 hodin                            

do 10.10.2022. 

7.    Webové stránky a facebookové stránky    

Velice se všem omlouváme, že z technických důvodů nedochází k aktualizacím webových a facebookových stránek 

naší ZO OS FN PLZEŇ. Problém se budeme snažit vyřešit v co nejkratší době. Děkujeme za pochopení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 

Všem členům  

ZO OS FN PLZEŇ    

 přejeme klidné  

podzimní dny 

výbor ZO OS FN PLZEŇ  

 

 

Zpravodaj zpracovala: Jitka Janouškovcová 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi. 


