
VÝLET DO ZOO PRAHA 

Na 3. září 2022 naplánovala naše ZO OS FN PLZEŇ pro své členy a jejich 

ratolesti výlet do ZOO Praha. Výlet byl spolufinancován výhradně 

z prostředků naší odborové organizace, bez příspěvku z FKSP, tudíž jsme si 

mohli sami určit podmínky účasti na této akci. Neměli jsme tedy „svázané 

ruce“, a tak se coby rodinní příslušníci, s nárokem na odborový příspěvek, 

mohli akce zúčastnit i nezaopatřená vnoučata našich členů. Nejprve jsem 

členům zaslala email, kde jsem chtěla zjistit předběžný zájem, abych věděla, 

zda akci vůbec uskutečnit ev s jakou účastí počítat. Mé překvapení bylo 

obrovské. Zájem byl tak velký, že se během pár dní počet lidí přiblížil 

stovce a v dalších dnech stovku překročil. Bylo jasno. O výlet je zájem, tak 

se do toho pustím. Začalo kolečko telefonátů a shánění informací. 

S naprostou samozřejmostí jsem požádala paní Švíkovou, aby zjistila 

kapacitu autobusů u firmy, kterou pravidelně na dopravu využíváme. 

Přišlo zděšení. Na daný termín nemají volný žádný autobus a o kapacitě                      

už ani nebylo nutno přemýšlet. Obvolala jsem snad celou Plzeň a okolí, ale 

nikde jsem neuspěla. Jedni měli autobus zamluvený na Slovensko, jiní                     

do Švýcarska, další jen jeden autobus se 45 místy. V tomto duchu jsem                       

si odškrtávala jednoho dopravce po druhém. Na inernetu jsem strávila 

hodiny dalším a dalším hledáním. Když už jsem ztrácela naději, usmálo se 

na mne štěstí. Prý by měly dva autobusy, jeden pro 49 a jeden pro 57 osob. 

Což o to, bylo to super, ale já měla přihlášeno 107 osob a navíc pár žádosti                         

o ev další místa pro rodinné příslušníky, kteří by sice neměli nárok                         

na příspěvek od naší organizace, ale rádi by si výlet zaplatili v plné výši.       

Pro mne bylo prioritou uspokojit ty, kteří na příspěvek nárok mají. Těch 

bylo 107 a já nyní měla jen 106 míst. No není to pech? Při dalším 

„surfování“ po netu jsem na stránkách oné firmy, která měla dostupné 

autobusy, našla informaci, že mají udánu kapacitu autobusů 49+1                  

a 57+1. Ihned jsem tedy „žhavila drát“, abych zjistila, jak se věci mají. Bylo                

mi vysvětleno, že ona dvě místa jsou sklopné sedačky u řidiče, které 

samozřejmě pokud budeme chtít, můžeme využít. Jedna z našich členek mi                  

bez okolků sdělila, že nemá problém s tím, aby tato sedačka byla obsazena 

její osobou. Další jsem mohla nabídnout pro jednoho rodinného příslušníka, 

od kterého jsem měla první žádost o účast a který by hradil plnou cenu. 

Mohlo nastat další kolo telefonátů. Na paroplavební společnosti mi byla 

přislíbena možnost objednávky s tím, že v případě dalšího většího zájmu o 



plavbu, jsou schopni pro naši výpravu přistavit vlastní plavidlo.  To bylo 

super. Zamluvila jsem tedy termín a začala obvolávat přihlášené členy 

k definitivnímu potvrzení účasti. Zájem u všech trval, tak jsem mohla 

pokračovat v akci. Provedla jsem objednávku autobusů a objednala 

vstupenky na parník a do ZOO. Časem se ozvali ještě další členi, kteří 

prvotně „zaspali“, se žádostí o účast. Těm jsem dala naději, coby 

náhradníkům. Zájemce jsem měla i mimo členskou základnu, a tak jsem                   

si nedělala těžkou hlavu z toho, kdyby se někdo odhlásil. Čas plynul, došlo 

na první odhlášení a zároveň na uspokojení prvních náhradníků. Nastaly 

prázdniny, přišel červenec a další odhlášení. Náhradníci za tyto odhlášené 

byli posledními z členské základny a bylo tudíž možno konstatovat,                        

že všichni z členské základny, kteří projevili zájem, byli uspokojeni. S mojí 

přibližující se srpnovou dovolenou již byli vyčerpáni všichni náhradníci, 

včetně plně platících. Nebylo mi zrovna do smíchu. Na dovolené bez 

připojení na internet řešit „další odpadlíky“ a hledat náhradu, nebyla 

zrovna dobrá vidina. I to se však, po pár telefonátech, podařilo a tak 

nakonec k 1. září zůstala neobsazena jedna sedačka u řidiče. Nyní již 

zbývalo jen doufat, že vše ostatní dobře dopadne a bude nám přát počasí. 

Po velmi deštivé celé druhé polovině srpna se to zdálo velmi 

nepravděpodobné. Ale jak se říká „naděje umírá poslední“.  

A nastala sobota 3. září 2022, onen vyhlížený den. Probudili jsme se sice                 

do velmi chladného rána, ale naštěstí bez deště. Vybavena seznamy                         

se zasedacími pořádky jsem vyrazila směr areál FN Bory. Zde jsem 

dorazila s mírným předstihem před prvními příchozími. V průběhu jejich 

příchodu jsem se snažila si všechny odškrtávat ze seznamů a oznámit jim, 

kterým autobusem pojedou. Vedoucím prvního autobusu jsem byla já, 

vedoucím druhého další člen výboru naší ZO pan David Redl. I on, vybaven 

seznamem, který ode mne dostal, začal usazovat „své ovečky“ do autobusu. 

Z osobních důvodů a důvodu nemoci se nedostavili dva účastníci, takže                    

i sedačka v druhém autobusu u pana řidiče zůstala prázdná. Před odjezdem 

sice vznikl jeden problém při přistavování autobusů, který však díky 

obrovské toleranci jednoho z účastníků, ostatní vůbec nezaznamenali. 

Mohli jsme tudíž vyrazit směr Praha. Autobus pana Redla vyrazil první                  

a my za nimi. Naše cesta byla klidná, nenastal žádný problém.                        

Při příjezdu do Prahy mi zazvonil telefon, volal pan Redl, že prý museli 

udělat „čůrací“ pauzu a tudíž dorazí o něco déle. Požadavek pražské 

Paroplavební společnosti, abychom se dostavili půl hodiny před odplutím, 



prý snad dodrží. My jsme z Resslovy ulice, kde nás pan řidič vysadil, 

vyrazili na Rašínovo nábřeží k pokladně společnosti, kde jsme měli 

předplacenou část lístků se vstupenkami do ZOO a kde jsem musela zbytek 

vstupenek dokoupit. To proběhlo bez problémů. Mezitím dorazilo                              

i osazenstvo druhého autobusu, tak jsem mohla začít vstupenky v klidu 

rozdávat. Po pár proměnách dospělých a dětských vstupenek bylo hotovo,   

a tak jsme si my, kteří jsme „potřebovali“ mohli dojít i na WC. Mezitím již 

otevřeli vstup na parník. Těm, kteří neopustili nástupiště, tudíž zabrali 

místa v uzavřené části parníku, protože venku bylo opravdu „frišno“. 

Někteří později příchozí drobet záviděli a zaujali místa na otevřené palubě. 

Zde sice chvíli klapali „zuby“, ale pozdější vyjasnění a nádherný výhled vše 

vynahradily. Pravděpodobně byl onu sobotu zájem o návštěvu ZOO 

s plavbou parníkem opravdu velký, neboť naše výprava dostala přiděleno 

vlastní plavidlo a měli jsme ho tedy sami pro sebe. Náš parník vyplul první, 

a tak výhled z Vltavy na Prahu při plavbě byl účastníkům otevřen v „plné 

parádě“. Velkou senzací pro děti byly samozřejmě přepouštěcí komory, kdy 

pozorovali s údivem vypouštění vody a klesání parníku. Dospělí zase úplně 

„pohltil“ onen zmiňovaný výhled. „Osobní“ plavidlo nám dovolovalo 

bezstarostnost při plavbě. Byli jsme jen „mezi svými“, a tak jsme s dětskou 

částí osazenstva hlasitými projevy proplouvaly jeden most za druhým. 

Mnohdy se k obrovskému řevu pod mostem přidali i dospělí z otevřené 

paluby. Zkrátka jsme si to opravdu užívali. Čas plavby rychle utekl a my            

se přiblížili do Tróji, kde jsme na přístavišti vystoupili a po Trójské lávce 

pěšky pokračovali do ZOO. Autobusy mezitím dojeli na parkoviště u ZOO, 

kde na nás měly vyčkat odjezdu. „V průvodu“ jsme dorazili až k ZOO, kde 

se všichni, vybaveni informacemi termínu srazu a hodině odjezdu, vydali 

„po vlastní ose“.  I původní větší skupiny se po vstupu do ZOO postupně 

rozpadaly, neboť žádosti jejich ratolestí se různily. Jeden chtěl k lachtanům, 

druhý k medvědům, jiný do suvenýrů apod. I skupina, ve které jsem 

figurovala já, byla najednou o čtyři členy menší. Zůstali jsme v šesti a i tak 

jsme měli mnohdy co dělat, abychom v tomto počtu pokračovali společně. 

To často zachraňovaly mobilní telefony. Naše „grupa“ se vydala nejprve do 

spodní části ZOO k lachtanům, poté k tučňákům, plameňákům, supům, 

orlům či gibonům. Chtěli jsme sice dodržet postup dle mapky a 

prohlédnout si postupně všechna zvířata, ale to se nám úplně nedařilo. 

Přesto jsme v celém seskupení došli až k želvám a šelmám. Zde jsme si dali 

kávu a zmrzlinu v restaurantu U GASTONA a pak se skupina rozdělila. 



Čtyři jsme se vydali pěšky, zatímco kolegyně Marcelka musela splnit příslib, 

který dala vnoučkovi a vyrazila na lanovku. S přáním šťastné jízdy jsme se 

rozešli. Já jsem se spolu s kolegou, exotickým lékařem, a jeho rodinou 

vydala do kopce pěšmo. Cestou jsme viděli nejen další velkou část ZOO 

s jejím zvířecím osazenstvem, ale často také potkávali členy naší ZO a jejich 

rodiny. Zhlédli jsme, mimo jiné, paovce, orlosupi, kozorožce, sobi, jeleny a 

mnohé další. Pak se k nám opět připojila kolegyně Marcelka s vnukem. 

Společně jsme dorazili ke slonům a žirafám a tím k restaurantu GULAB. 

Zde jsme se „utábořili“.  Fronta na jídlo byla sice velké, ale hlad také, a tak 

jsme se rozhodli vydržet. V průběhu odpočinkové pauzy jsme opět naráželi 

na známe tváře, očividně taktéž hladové a unavené. A kde jinde, než u 

„dlabance“ se všichni určitě sejdou. Ani u nás tomu nebylo jinak.  U plného 

talíře nás „vyhmátly“ naše čtyři odpadlice. Dále jsme se tedy vydali zase 

v plném počtu deseti osob. Hrochy, klokany i lední medvědy jsme si již 

prohlédli společně a společně jsme si dali kávičku. A pak to přišlo. Pak 

přišel uzavřený pavilon INDONÉSKÉ DŽUNGLE, který nám opravdu 

„zavařil“. Nejprve kolegyně nemohly najít vchod, tak do pavilonu vstoupily 

východem. Já s ostatními, po důkladném průzkumu terénu, vchod našla, 

takže jsme vzorně šli tudy. V pavilonu každý postupoval jinou rychlostí, 

takže jsme se opět začali rozpadat. Když jsme vešli do tmou zalitého 

prostoru části pavilonu, byl úplný konec. Zbyla jsem sama. Z úplné tmy 

jsem vstoupila k orangutánům, kde jsem se srazila s „divou kolegyní“, 

která původně spolu s vnučkou a dalšími dvěma vcházeli do pavilonu 

z opačného směru. Měla děs v očích. Ihned jsem pochopila. Neměla totiž 

vedle sebe svojí vnučku. Snaha o její uklidnění byla marná, což jsem se 

vůbec nedivila.  Moje instrukce zněla, že má pokračovat směrem, kterým 

šla a já půjdu naopak. Až vyjdeme z pavilonu, ať se dá vpravo a já se dám 

vlevo, abychom prošly i celou cestu kolem pavilonu. Telefon bude dalším 

pomocníkem, stejně tak jako kolegové z naší skupiny, které cestou potkáme. 

Ona se vydala vpřed do tmy. Vůbec jsem jí nezáviděla. Já šla opačným 

směrem prohlídky expozice. Zvířata mi však vůbec nezajímala. Najednou 

mi paní štěstěna ukázala svou vlídnou tvář. Po pár krocích jsem se potkala 

s účastníky z našeho autobusu. Byli očividně rádi, že mi vidí. Ihned se na 

mne vrhli, jestli prý neznám paní L. Jak bych neznala, vždyť s ní pracuji na 

jednom pracovišti. Sdělila jsem jim, že ji znám a že se jí ztratila vnučka. 

Oni mi vítězoslavně sdělili, že vnučka je před vchodem, kde jsou s ní 

kolegové. Chvátala jsem tedy ven. Když mi uplakané děvče zahlédlo, slyšela 



jsem obrovskou ránu. To jí i mne spadl kámen ze srdce. Teď už jen 

„najít“ její babičku. Pomocník mobil vše zařídil a „holky“ se s úlevou 

shledali. Utřeli jsme slzičky a čekali na zbytek naší party. Většina již byla 

na místě, když zazvonil telefon. Náš exotický lékař prý vůbec neví kde je a 

hledá „maminku“. I zde se podařilo ztraceného „syna“ navigovat 

k východu z pavilonu. Mladá slečna byla šikovná. Nevím, zda chytila 

prvního, koho potkala nebo viděla známou tvář, kterou předtím zahlédla 

mezi našimi účastníky, ale podala dokonalou informaci. Ztratila jsem se 

babičce Z. L. z Fakultní nemocnice Plzeň. Dostala velkou pochvalu a my 

mohli pokračovat dál. Myslela jsem, že máme „vybráno“, ale nebylo tomu 

tak. Vydali jsme se pozvolna, směr východ. Vnuk kolegyně Marcelky však 

zahlédl tobogány. Nešlo je přehlédnout. Bylo jasno. Marcelka s vnukem se 

odebrala k tobogánům, zbytek k suvenýrům. Po cestě jsme ještě prohlédli 

papoušky a pandy. Předodjezdový odpočinek se konal u suvenýrů poblíž 

východu. Po atace suvenýrů jsme zde v počtu osmi poseděli. Nebyli jsme 

sami. I ostatní účastníci zájezdu měli stejný nápad. Stolky se židlemi zde 

byly obsazeny převážně účastníky z „plzeňské fakultky“. To už jsem od 

pana řidiče věděla, že nás nemůže vyzvednout na smluveném místě, protože 

jim to policie zakázala. Musíme se tedy pěšky přesunout na parkoviště u 

řeky, kde stojí. Čas se nachyloval, tak jsem telefonicky kontaktovala 

odpadlíky u tobogánu. Prý poslední jízda a jdou. No většinou poslední jízda 

bývá osudová. Ani dnes, jak jsem se později dozvěděla, tomu nebylo jinak. 

Když dorazili, vyslechla jsem, jak vnukovi povolila poslední jízdu a 

vyčkávala u výjezdu z tobogánu. Stále se však nic nedělo. Dítě nikde. Po 

chvíli zděšení a pobíhání po místě se k ní vrhl ubrečený vnuk. On totiž 

vzorně, dle instrukcí babičky, uskutečnil poslední jízdu, ale z tobogánu 

vyjel jiným výjezdem, než babi čekala. Když jí neviděl, vydal se k východu. 

Nebyla však ani zde. V zoufalém pláči se duchapřítomně vrátil zpět do 

areálu k tobogánu, kde se setkali. S happy endem se vydali za námi. 

Konečně kompletní jsme se vydali na místo srazu odjezdu. Zde jsem 

přítomné společně s vedoucím druhého autobusu panem Redlem vyslala 

vpřed směr parkoviště a sama vyčkala těch, kteří zatím nedorazili. Přesně 

na daný čas přišli poslední účastníci, se kterými jsme se vydali k autobusům. 

Rychlé „odskočení si“ na parkovišti, kontrola počtu osob a pak už odjezd 

směr Plzeň. Při zpáteční cestě jsem ve svém autobusu provedla 

„revizi“ zakoupených suvenýrů. Téměř všechna plyšová zvířátka, od 

surikaty po hada, zaujala místo na sedačkách svými novými majiteli. Cesta 



zpět proběhla dobře a v předních řadách  jsme se i hodně nasmáli. 

S bolavýma nohama a viditelnou únavou, přesto všichni spokojeni, jsme 

dorazili do areálu FN Plzeň. Cesta odsud domů už byla na každém 

účastníkovi. Všichni jsme byli vděční za to, že nám vyšlo super počasí. Byly 

vyslyšeny mé prosby. Nepršelo a po opravdu chladném ránu vykouklo 

sluníčko, které však nepálilo tak, abychom se v průběhu dne „uvařili“. No 

zkrátka značka ideál. Dle reakcí předpokládám, že se všem líbilo a prý se 

těší na další akci. A já? Já se vrhám na další akci, kterou připravuji, 

setkání důchodců – bývalých zaměstnanců FN. Tak mi držte palce, ať i zde 

vše dobře dopadne. 

 

Jitka Janouškovcová 
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