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

Dnes se dozvíte informace ze schůzí výboru ZO OS FN PLZEŇ, aktuální informace o akcích pořádaných                    

pro členy ZO OS FN PLZEŇ, plánované akci pro bývalé zaměstnance a informace o již uskutečněném výletu pro 

bývalé zaměstnance FN. Závěrem připomeneme odkaz na webové a Facebookové stránky ZO OS FN PLZEŇ. 

2. Informace ze schůze výboru ZO OS FN PLZEŇ  

Na pravidelných schůzích výboru byly řešeny plánované akce jak pro členy naší organizace, tak pro bývalé 

zaměstnance FN. Byl odsouhlasen návrh na možnost čerpání příspěvku, dle článku III, bod 1 podpory, na návštěvu 

ZOO a současně odsouhlaseny došlé žádosti.  Dále byly odsouhlaseny příspěvky ZO OS FN PLZEŃ na plánované 

akce - výlet Praha, kurz Kokedama a zájezd Morava.  Předneseny byly první návrhy ke kolektivnímu vyjednávání             

a předány informace ze schůzek s úsekovými důvěrníky.  

3. Informace o plánovaných akcích pro členy ZO OS FN PLZEŇ       

Na 3.9. 2022 jsme naplánovali akci pro naše členy, zaměřující se i na jejich dětské rodinné příslušníky. Jedná se                  

o výlet do Prahy s plavbou parníkem a návštěvou ZOO. Po zjištění prvotních informací oslovila p. Janouškovcová 

členy s předběžným zájmem. Ten byl tak velký, že vyžadoval sehnání dvou největších možných autobusů. 

Autobusy s touto kapacitou od jednoho dopravce na určený termín se staly opravdovým oříškem, ale nakonec                     

se povedlo. Výlet se tedy uskuteční 3.9.2022, kdy bude odjezd v 6,30 hod z areálu nemocnice Bory (u prodejny). 

Odsud odjedeme do Prahy. Řidič zastaví co možná nejblíže k Rašínovu nábřeží, kde vystoupíme a přesuneme se               

na přístaviště. Zde musíme být půl hodiny před odjezdem parníku, tudíž v 8,30 hod (z důvodu této podmínky 

paroplavební společnosti je zas podmínkou dopravce odjezd z Plzně v tak časné ranní hodině). Po nástupu na parník 

poplujeme cca 75 minut k Císařskému ostrovu. Zde vystoupíme a pěšky se přesuneme do ZOO. Tady je na každém 

z nás jaký si zvolí postup prohlídky, nicméně v daný čas (bude upřesněn) se musí všichni účastníci dostavit                                



k autobusu, který se sem přesune, abychom mohli společně odjet zpět do Plzně (i místo přistavení autobusu bude 

všem včas sděleno). Teď si jen přát, aby vše klaplo tak jak má a „vymodlit si počasí“. 

 

Další akcí pro naše členy je zájezd na Moravu s návštěvou sklípku. I zde byl projeven obrovský zájem                                    

o připravovanou akci a nahlášeno je již více účastníků, než je možná kapacita. V tomto případě, stejně jako 

v předchozím platí, že přednost mají členové naší ZO. Tady, na rozdíl od ZOO, s dospělým rodinným příslušníkem. 

Podrobnější informace k této akci budou upřesněny později. 

 

Poslední plánovanou akcí je uspořádání kurzu Kokedamy a keramiky, který zajišťuje p. Janouškovcová. Jedná se                        

o kurz pro členy naší organice. Bude uskutečněn na podzim. I zde byl zjišťován zájem a na jeho základě domlouván 

termín. Ten bude přihlášeným sdělen p. Janouškovcovou. Cena kurzu se bude pohybovat okolo 1000,- Kč a naše 

organizace účastníkům přispěje částkou 500,- Kč. Kapacita ještě není zcela naplněna, proto je možno přihlásit                     

i cizího účastníka, jemuž bude účtována plná cena kurzu. Nahlásit možno na kl. 4739 – J. Janouškovcová. 

 

4. Informace o plánovaných akcí pro bývalé zaměstnance        

Pro bývalé zaměstnance plánujeme i v letošním roce každoroční setkání. Přestože akce bývá plánována jako 

předvánoční, letos tomu bude trochu jinak. Setkání je naplánováno již po prázdninách. Tento čas jsme vyhodnotili 

jako nejbezpečnější s ohledem na ev možná covidová opatření. Důchodci velmi oblíbené posezení se uskuteční 

23.9.2022 v kulturním domě JAS od 14 hodin a již se přihlásilo více než 100 účastníků. Držte nám palce,                            

ať to vyjde a nevyskytnou se žádné problémy. 

5. Informace o uskutečněném zájezdu pro bývalé zaměstnance FN  

Dne 4.6. 2022 se uskutečnil výlet pro bývalé zaměstnance FN. Cílem byla návštěva zámku Kynžvart, kolonády 

v Mariánských Lázních, včetně Zpívající fontány a parku Boheminium. Výlet vedla za naší ZO  p. Janouškovcová     



a pomáhala jí p. Suchá, která v případě potřeby rozdělení účastníků na dvě skupiny zajišťovala jednu z těchto 

skupin. Odjezd byl stanoven na 7 hodinu ranní. Většina účastníků toto vzorně dodržela. U pár jedinců bylo nutno                

je telefonicky kontaktovat a zjistit aktuální stav věcí. Přesto jsme vyrazili téměř na čas. K zámku Kynžvart jsme 

dorazili s lehkým předstihem, což zajistilo klidný přesun všech přítomných z parkoviště k zámku. Zde jsme 

absolvovali prohlídku interiérů zámku a zámecké kaple rozděleni do dvou skupin. Časově vše vycházelo                           

na výbornou, takže jsme se dostali ke Zpívající fontáně přibližně cca 10 minut před jedenáctou hodinou a stihli jsme 

tak nejhezčí skladbu dne, a to skladbu E. Morricineho - Tenkrát na západě. Po tomto krásném zážitku byl prostor     

na prohlídku kolonády, ochutnání pramenů, nákup oplatek, poobědvání či posezení s kávou. V této době se opravu 

hrozivě zatáhlo. Asi pomohly naše prosebně zvednuté zraky vzhůru, nebesa se nad námi slitovala a mraky                                   

se rozehnaly. Před třináctou hodinou všichni vzorně dorazili na místo, kam pro nás přijel autobus (viz. foto níže). 

Vyrazili jsme na prohlídku kulturních památek České republiky. To, co zvládli účastníci důchodového věku za tři 

hodiny, by nezvládl ani kouzelník David Copperfield. Za takto krátkou dobu navštívili památky napříč celou naší 

republikou. Byli např. na Hluboké, Lokti, Písku, Železné Rudě, Karlštejně, odskočili si do Plzně ke  katedrále                          

sv. Bartoloměje, odsud na Máchovo jezero, do Českých Budějovic. Lednice, na Ještěd a na dalších 65 kulturních 

památek naší republiky. Byl to obdivuhodný výkon, při kterém stihli ještě posezení u svačinky či kávičky, kdy jim 

ani nevadilo pár drobných kapek deště. A jak to mohli stihnout? Navštívili jsme totiž park Boheminium, park 

s miniaturními modely všech těchto památek. Na půl pátou se opět všichni vzorně dostavili na parkoviště 

k autobusu. Při zpáteční cestě autobusem jsme sice zažili nepříjemný déšť, ale v Plzni jsme již zase vystupovali                  

za vykukujícího sluníčka. Dle pozitivních ohlasů a vyjádřených díků doufáme, že se všem líbilo a byli spokojeni. 

Výlet absolvovaly až na jednoho muže výhradě ženy. Nejstarší účastnice paní Vlasta, byla ročník narození 1935                  

a na paty jí šlapala a pomyslný druhý stupeň vítězů získala paní Věra, která se narodila v roce 1936. 

 

6.   Webové stránky a facebookové stránky 

Závěrem připomínám možnost získání informací týkajících se naší organizace i dalších užitečných informací, 

včetně kontaktů na webových stránkách: https://www.odboryfn1.cz a  na facebookových stránkách. 



 

 

Všem členům ZO OS FN PLZEŇ    

 přejeme krásné a klidné  

blížící se prázdninové dny 

 

Výbor ZO OS FN PLZEŇ 

 
Zpravodaj zpracovala: Jitka Janouškovcová 

 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.  

    


