
ZÁJEZD PRO BÝVALÉ ZAMĚSTNANCE  

ZÁMEK KYNŽVART A MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 

 

Nastala sobota dne 4. 6. 2022, kdy se měl uskutečnit výlet pro bývalé 

zaměstnance FN, jehož cílem byla návštěva zámku Kynžvart, kolonády 

v Mariánských Lázních, včetně Zpívající fontány a parku Boheminium.  

Odjezd měl být v 7 hodin z areálu FN Bory. Ráno před půl sedmou jsem se 

vydala, jakožto vedoucí akce, autem k  FN Bory. Zaparkovala na parkovišti 

proti Transfuzní stanici a vyrazila k areálu FN. Najednou mi začal zvonit 

mobilní telefon. Volá Martina, pomyslela jsem si. Předsedkyně naší ZO 

měla být na akci mojí druhou rukou. Při pohledu na mobil jsem se zarazila. 

Na displeji jméno lékařky, mojí spolupracovnice a kamarádky. Vzala jsem 

telefon se slovy: „Ahoj, co se děje?“ Odpověď mi překvapila: „Prosím Tě, 

kde seš?“ Já udiveně: „Já jsem na Borech, jdu do nemocnice. My máme ten 

výlet s důchodci,“ „No to vidím, že jdeš, právě jsme okolo Tebe 

projeli,“ hlas na druhé straně. „Projeli? Kde se tu s malou berete?“ Stále 

jsem nechápala. Do telefonu smích: „Ano projeli. My jedeme od nemocnice                

na zájezd  a Ty už tam máš „své“ důchodce, kteří se nám hrnuli                            

do autobusu.“ Konečně jsem pochopila „Aha a já už tam mám taky 

autobus?“ Následovalo rychlé sdělení „Ne, Ty ještě ne, ale důchodců je tam 

již slušně“ Vzájemně jsme si popřály klidnou cestu, a aby vše vyšlo. Mezi 

tím jsem již došla do areálu FN a nasměrovala jsem se ke 

„svým“ důchodcům. Jak jsem již avizovala, 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. V průběhu cesty jsem účastníky informovala, že pan 

ředitel odsouhlasil možnost absolvovat výlet bez doplatku zúčastněných, což 

všichni kvitovali s povděkem a vzkázali panu řediteli poděkování a pozdrav. 

Dále jsem přítomné seznámila s itinerářem cesty, který zahrnoval nejen 

ideální plán A, ale i náhradní plán B. Ty byly závislé na délce času, 

potřebného k přemístění se na určité místo, s ohledem na věk a indispozice 

některých dam. Účastníky jsem rozdělila do dvou skupin, z kapacitních 

důvodů při prohlídce zámeckých interiérů. Skupinu jedna jsem zajišťovala 

já, skupinu dva dostala „na povel“ předsedkyně Martina Suchá. K zámku 

Kynžvart jsme dorazili s lehkým předstihem, což zajistilo klidný přesun 

všech přítomných z parkoviště k zámku. Zde obě skupiny postupně 

absolvovaly prohlídku interiérů zámku a zámecké kaple. Naši průvodci byli 

nesmírně tolerantní. Přehlíželi totiž nejen zakázané focení                   

s bleskem, ale i nějaký ten pohyb účastníků mimo koberce, které jsou 

k tomuto účelu na zámku určené. Výklad byl poutavý, a tak téměř nikdo 



z aktérů, ani paní průvodkyně, nezaregistroval lehkou zdravotní indispozici 

jedné ze zúčastněných. Pro klid jsem jí ale po zbytek prohlídky jistila záda 

a nespustila jí z očí. Po absolvování prohlídky jsem všechny účastníky již 

směrovala k autobusu na parkoviště. Odsud jsme vyrazili směr Mariánské 

Lázně. Jedna z účastnic nabídla k dispozici svoji průkazku invalidy, a tak                  

si pan řidič troufl zajet autobusem až na místo v těsné blízkosti Zpívající 

fontány, kde nás vysadil. Časově vše vycházelo na výbornou, takže jsme se 

ke Zpívající fontáně dostali 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, každému dle jeho libosti. K nám s  Martinou se při korzování 

přidal jediný mužský účastník zájezdu, a přestože jsme se snažily ubránit, 

objednanou kávu jsme měly na jeho účet. S blížící se třináctou hodinou                    

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                

a 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 vše stihnout? Miniaturní modely 

všech těchto památek se totiž nacházejí v areálu parku Boheminium 

v Mariánských Lázních, který jsme navštívili, takže si je za tři hodinky 

v klidu prohlédly i dámy s holemi. Na půl pátou se všichni opět vzorně 

dostavili na parkoviště k autobusu. Při zpáteční cestě autobusem jsme nejen 

zavzpomínali na staré dobré časy, ale zažili i nepříjemný déšť. V Plzni ale 

jsme již zase vystupovali za vykukujícího sluníčka. Dle pozitivních ohlasů                    

a vyjádřených díků doufáme, že se všem líbilo a byli spokojeni. Všichni se 

prý už těší na další výlet za rok. 

Pro úplnost informací dodávám, že 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. 
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