
Zpravodaj

Výbor ZO OS FN PLZEŇ – kontakt 

Fakultní nemocnice – Bory                        
Edvarda Beneše 1128/13                                             
305 99 Plzeň-Bory                                                                 

 

           1.   Slovo úvodem   

           2.       Informace ze schůzí výboru ZO OS FN PLZEŇ

             3.      Informace o zájezdech pořádaný

          4.    Informace o plánovaných a

          5.    Zásady čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2022

          6.   Webové stránky a facebookové stránky  

Zpravodaj 1/2022
ZO OS FN PLZEŇ 

  

 

                                   tel. sekretariát ZO OS FN PLZEŇ Bory
                                                       tel. sekretariát ZO OS FN PLZEŇ Lochotín

                                                             e-mail:  odboryfn1@fnplzen.cz

schůzí výboru ZO OS FN PLZEŇ    

Informace o zájezdech pořádaných ZO OS FN PLZEŇ v roce 2022  

akcí pro bývalé zaměstnance        

Zásady čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2022    

Webové stránky a facebookové stránky                                                                                                          

2022 

FN PLZEŇ Bory: 37740 2432                                             
FN PLZEŇ Lochotín: 37740 3895                                             

odboryfn1@fnplzen.cz 

                                                                                                                                                                                                                                     

mailto:odboryfn1@fnplzen.cz


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 zájezdech pořádaných                    
ZO OS FN PLZEŇ v roce 2022 i plánovaných akcích pro bývalé zaměstnance. Seznámíme vás s aktuálními 
podmínkami v Zásadách čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2022 a najdete zde i 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 problémy okolo zájezdů pořádaných nejen naší odborovou organizací 
(přihlášky nutno ponechat otevřené delší dobu, aby je mohli adekvátně využít i zaměstnanci pracující ve směnném 
provozu). Dále byla řešena situace ohledně příspěvku na kulturní akce (viz. níže v podmínkách Zásad čerpání                     
ZO OS FN PLZEŇ). Zabývali jsme se evidencí bývalých zaměstnanců a návrhy akcí pro bývalé pracovníky (výstup                      
viz níže). Dokončovalo se zkompletování tiskopisů k zadání k Rejstříkovému Soudu. Diskutovalo se o možnosti 
čerpání Covidových příspěvků (je možno je čerpat nejen na lázeňské pobyty, ale i na služby fyzioterapeuta                       
či psychologa). Předsedkyně ZO OS FN PLZEŇ paní Martina suchá se zúčastnila setkání Klubu českých turistů                 
při FN Plzeň. Členka výboru Bc. Gabriela Sýkorová se zúčastnila on-line jednání sekce nelékařských 
zdravotnických pracovníků při OSZSP ČR. Další členka výboru Bc. Kateřina Moravcová se 14.3.2022 zúčastní              
on-line porady předsedů odborových organizací se zástupci OSZSP ČR.                                                                                                                         

3. Informace o zájezdech pořádaných ZO OS FN PLZEŇ v roce 2022 

Upozorňujeme  členy  ZO OS FN PLZEŇ  na  dosud volná místa na lyžařský zájezd do Itálie v termínu 13.3. - 20.3, 
který zajišťuje Bc. Jana Závadová. Zájemci se mohou hlásit na kl. 2850.                                                                             
Další   poslední  volná  místa  jsou  ještě  na  zájezd  do   Itálie Lido Di Jesolo - moře s dětmi (autobusem) v termínu                  
8.7. - 17.7. Na tento zájezd je možno se hlásit na kl. 2432 u p. Dagmar Švíkové. 
Dále  si  dovolujeme  informovat  členy ZO OS FN PLZEŇ o plánovaném  zájezdu  do  vinného  sklípku na Moravě 
v termínu 14. – 16.10 2022. Na tuto akci je možné se hlásit již nyní na kl. 3432 u p. Dagmar Švikové. 



4. Informace o plánovaných akcí pro bývalé zaměstnance        

Pro bývalé zaměstnance se budeme v letošním roce snažit naplánovat dvě akce. Tou první by měl být zájezd, který 
bychom rádi situovali na červen. Druhou akcí by pak mělo být každoroční setkání. Toto pravidelné setkání jsme 
plánovali jako předvánoční. Poslední dva roky nám však tuto, všemi velmi vítanou a hojně navštěvovanou, 
dlouholetou tradici narušil nepřítel jménem Covid. Setkání z důvodu vládních opatření nebylo možno, k nelibosti 
všech důchodců, uskutečnit. Rozhodli jsme se tudíž toto setkání naplánovat na měsíc září, který se nám                             
po vyhodnocení všech skutečností zdál nejvíce reálný k tomu, aby se tato akce mohla konat. Doufáme, že naše 
bývalé zaměstnance potěšíme společným setkáním i v tomto čase. Držte nám palce, aby vše dobře dopadlo. 

5. Zásady čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2022 

Upozorňujeme na aktualizaci v Zásadách čerpání ZO OS FN PLZEŇ pro rok 2022, a to v článku III Podpory a dary 

v části 1. Podpory u bodu e) kulturní aktivity v podmínkách u písmene g):    

 Příspěvek  na  kulturní  aktivity není  možno  čerpat  na kulturní  akce pořádané FN,  neboť  na tyto akce je již 
přispíváno z FKSP 

 
6.   Webové stránky a facebookové stránky 

Informace týkající se naší ZO OS FN PLZEŇ – Zásady čerpání ZO OS FN PLZEŇ, seznam úsekových důvěrníků,   
a další užitečné informace, včetně kontaktů, najdete na webových stránkách: https://www.odboryfn1.cz a nově též 
na spuštěných facebookových stránkách. 

Odkaz na facebookové stránky:  https://www.facebook.com/Odbory-FN-Plze%C5%88-100127249196720 

 

https://www.facebook.com/Odbory-FN-Plze%C5%88-100127249196720
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 přejeme krásné nadcházející

jarní dny 

 

Výbor ZO OS FN PLZEŇ

 
Zpravodaj zpracovala: Jitka Janouškovcová 

 

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.  
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