
SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Jak  vlastně  začít?  Nejlépe  snad  slovy,  která  si  vypůjčím  ze  skladby
Miroslava  Černého,  Balíček  karet.  „Po  mnoha  bojích,  vítězstvích
i nezdarech“ se dne 23. září 2022 uskutečnilo, jako tomu bylo každoročně v
 předcovidových  letech,  pravidelné  setkání  důchodců  –  bývalých
zaměstnanců FN. 

Jak  všichni  víme,  hygienicko-epidemiologická  situace  nám  v minulém
období  udělala  takříkajíc  čáru  přes  rozpočet a  my  nemohli  každoroční
setkání uskutečnit. Úmyslně jsme neplánovali setkání před vánocemi, jak
tomu bývalo zvykem, ale v září, neboť jsme se domnívali, že v tuto dobu,
dle  zkušeností  z předchozího  roku,  bude  větší  jistota,  že  vše  klapne
a plánované setkání vyjde.  K pátku 23. září  jsme i tak vzhlíželi s velkými
obavami. Vzhledem k tomu, že nám byl momentální stav nakloněn, mohli
jsme  setkání  uskutečnit.  S  radostí  jsme  zjistili,  že  bývalí  zaměstnanci
o  setkání  projevili  stejný  zájem,  jako  tomu  bylo  v dřívějších  letech.
Přihlásilo  se  108  osob.  Místem setkání  bylo  opět  kulturní  zařízení  JAS.
Začátek byl naplánován na 14 hodinu. My coby pořadatelé dorazili ve 13
hodin, abychom mohli vše potřebné připravit. Když jsme dorazili na místo,
už  nás  překvapila  první  účastnice,  kterou  v zápětí  doplnily  další  dámy.
Ve 13, 25 jsme museli sál otevřít, neboť se v předsálí již vytvořila „slušná“
fronta. U vstupu mohly účastnice uhradit příspěvky do odborů pro letošní  i
příští  rok.  Většina  zúčastněných  úhradu  provedla  na  oba  roky.  Pak  už
vzaly  první  dámy  „útokem“  stoly,  aby  zabraly  místa  pro  sebe  a  své
kamarádky  či  bývalé  kolegyně.  Začít  se  mělo  ve  14  hodin,  ale  některé
příchozí  dorazily  „na  poslední  chvíli“,  takže  se  začátek  lehce  pozdržel.
Nejprve  jsem  přivítala  přítomné  účastnice  a  hosty,  kteří  přijali  naše
pozvání a kterými byli - MUDr. Václav Šimánek – ředitel FN, předsedkyně
odborového  svazu  zdravotnictví  a  sociální  péče  ČR  paní  Bc.  Dagmar
Žitníková, paní Martina Suchá – předsedkyně odborové organizace a paní
Mgr.  Klára  Milotová  vedoucí  Odd.  personálního  řízení  FN. Paní
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. Andrea Mašínová se z pracovních
důvodů omluvila. Její pozdrav jsem přítomným přetlumočila. Následovalo
vystoupení  všech  přítomných  hostů  a  došlo  i  na  zodpovězení  dotazů
k jednotlivým  vystoupením.  Po  zodpovězení  posledního  dotazu  jsem



přítomné  seznámila  s činností  naší  ZO  OS  FN  PLZEŇ.  Přítomní
se dozvěděli o volbách do výboru naší ZO i jména zvolených členů. Předala
jsem  též  informaci  o  tom,  že  jsem  se  ujala  agendy  kolem  bývalých
zaměstnanců  a  tím  i  uskutečnění  tohoto  setkání.  Vysvětlila  jsem  důvod
telefonátů, kdy jsem nahlášené obvolávala s otázkou, zda před odchodem
do důchodu pracovali  ve  FN více  než  pět  let,  což  byla  podmínka účasti
na  tomto  setkání.  V této  souvislosti  jsem  všem  sdělila  i  svůj  pocit
nepatřičnosti,  neboť úsměvné odpovědi mnohých hovořily o 20, 30 i více
letech,  za  což  sklidili  můj  obdiv  a  vřelý  dík.   Dále  byly  přítomným
vysvětleny  legislativní  možnosti  uskutečnění  tohoto  setkání.  Dárkové
balíčky,  na  které  byli  zvyklí,  nedostanou,  nicméně  pestré  občerstvení
je čeká. Poté jsem předala informace o uskutečněném výletu, který jsem
pro  „své  důchodce“  uspořádala  4.  června  a  jehož  cílem  byla  návštěva
zámku  Kynžvart,  kolonády  v Mariánských  Lázních,  včetně  Zpívající
fontány a parku Boheminium. Výletu se zúčastnilo 56 důchodců. Všichni
se také dozvěděli, že nejstaršími účastnicemi výletu byly paní Vlasta, ročník
narození 1935 a paní Věra, která se narodila v roce 1936. Obě dámy byly
přítomny i na dnešním setkání. Poté došlo na smutnější část našeho setkání.
Minutou  ticha  jsme  uctili  památku  těch,  kteří  nás  od  minulého  setkání

opustili. Bylo jich opravdu hodně. Paní Věra Brabcová, Marie Doležalová,

Jaroslava  Gavorová,  Marie  Karhanová,  Milada  Kilbergrová,  Miluše
Králová,  Jana  Kořínková,  Bedřiška  Málková,  Milada  Melíšková,  Věra
Míková,  Stanislava  Radová,  Věra  Slámová,  Jiřina  Sobotová,  Milena
Tykalová,  Jaroslava Zikmundová a pan Pavel  Elišek.  Po smutné chvilce
jsem všem přítomným popřála hodně pohody, radosti  i  lásky a vyslovila
přání, abychom se zde za rok setkali alespoň v takové kondici, v jaké jsme
zde dnes.  Poté  již  následovalo občerstvení  a  volná zábava,  při  které byl
všem, kdož měly uhrazeny příspěvky na letošní rok předán dárek, v podobě
deštníku,  který  byl  zakoupen  naší  odborovou  organizací.  V průběhu
občerstvení jsem obešla přítomné a zodpověděla položené dotazy. Po zbytek
času  pak čekalo  přítomné  příjemné  a  přátelské  „poklábosení“.  Se  slovy
díků  se  okolo  17  hodiny  přítomní  odebrali  do  svých  domovů.  Tak  zase
za rok …
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