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

Dnes se dozvíte informace z členské schůze ZO OS FN PLZEŇ, informace o akci uspořádané pro děti členů ZO OS 

FN PLZEŇ, informace o probíhajícím kolektivním vyjednávání a jednáních Rekreační komise a informace týkající 

se našich webových stránek. 

2.   Informace z členské schůze ZO OS FN PLZEŇ  

Dne 7.11.2022 se, v mezigeneračním středisku Totem Bolevec, uskutečnila každoroční členská schůze. Vzhledem 

k tomu, že se nesešlo dostatečné množství členů, byla ihned svolána, bezprostředně navazující, náhradní členská 

schůze. Zde vystoupili hosté, kterými byli ředitel FN MUDr. Václav Šimánek, místopředseda OSZSP Mgr. Luboš 

Francl a regionální manažer Bc. Václav Matoušek. Poté vystoupila zástupkyně účetní firmy Němec paní Ing. Alena 

Němcová. Ta odprezentovala Zprávu o výsledku hospodaření a stavu majetku k 31.12. 2021. Následovalo schválení 

Roční účetní závěrky za rok 2021 a schválení Návrhu na rozdělení zisku za rok 2021. Poté paní předsedkyně 

informovala přítomné o činnosti výboru ZO OS FN PLZEŇ a přednesla zprávu Dozorčí rady, kterou dodala paní 

Davídková. Dalším bodem členské schůze bylo schválení změn Finančního řádu ZO OS FN PLZEŇ, včetně zvýšení 

základního členského příspěvku od roku 2023, v souladu s finančním řádem OS a schválení Rozpočtu ZO OS FN 

PLZEŇ  na rok 2023. Po následné diskuzi bylo schváleno Usnesení z náhradní členské schůze ZO OS FN PLZEŇ. 

Závěrem, poté co se předsedkyně paní Martina Suchá rozloučila s přítomnými, následovala volná zábava 

s občerstvením. 

3.   Informace o uskutečněné akci pro děti - Mikulášská nadílka      

Dne 1.12.2022 jsme připravili pro děti našich členů Mikulášskou nadílku. Akce se konala od 16 hodin v pronajatém 

sále SPŠ dopravní v Plzni. Při příchodu byly předány pověřené osobě balíčky pro malé účastníky. Ti byli ihned                

po příchodu nasměrováni ke stolu s kreslícími potřebami, abychom tak vyplnili časový prostor zbývající do chvíle 



příchodu hlavních aktérů, konkrétně Mikuláše, anděla a čertů. V „malířském koutku“, vznikly moc hezké, dětské 

výtvory, které je možno zhlédnout na našem webu. Některé děti své kresby sotva dokončili, když do sálu vešla svatá 

trojice, vlastně čtveřice. Čert postupně vyvolával jména dětí. Jakmile předstoupili, přečetl provinění z Knihy hříchů 

a „malé hříšníky si hned podal“. Chvílemi kapaly slzičky, ale nakonec každé spokojeně odcházelo s dárkem, který 

dostalo od Mikuláše a anděla. Po nadílce se děti mohli vyfotit ve fotokoutku či zaplnit své bříško občerstvením. Tím 

nejžádanějším byl párek v rohlíku. Podrobnější informace z akce, včetně fotografií, najdete na našem webu. 

 

4.    Informace o kolektivním vyjednávání a  jednání Rekreační komise 

 

V listopadu proběhlo první kolo Kolektivního vyjednávání. Naše ZO předložila několik návrhů (navýšení částky           

na dentální hygienu 2x ročně ze 700,- na 800,-,  příspěvek na pracovní obuv 700,- Kč, zavedení příspěvku na cestu 

do zaměstnání, aktivace služby Alza pro firmy). Vše toto bylo protistranou zamítnuto. Dále bylo navrženo zavedení 

příspěvku na hrazené zdravotnické výkony (zubní výplně, endodontické ošetření zubů, protetické náhrady, vyšetření 

zrakového nervu atd.). Dle protistrany není potřeba změna, neboť toto je již nyní plně zakotveno v KS pro rok 2022 

– Příloha č. 1 Zásady pro čerpání FKSP, odstavec I., písm. g). Ani návrhy dalších dvou odborových organizací 

nebyly akceptovány. Jediným bodem, na kterém panovala všeobecná shoda, bylo navýšení příspěvku z FKSP                   

na zaměstnaneckou stravu z nynějších 27,- Kč na 32,- Kč.  

Při zasedáních Rekreační komise, kde je naším zástupcem Bc. Jana Závadová. Před časem již došlo ke schválení 

návrhu naší ZO, a to lyžařského zájezdu do Itálie v březnovém termínu, který je již obsazen. Další návrhy ze strany 

naší ZO, zájezdy poznávací – Holandsko, Francie (Bretagne), Švýcarsko, pobytové – Chorvatsko (Istrie), 

Chorvatsko (Dalmácie), Rakousko, Kanárské ostrovy, Maroko a poznávací zájezdy pro děti - Francie Disneyland                               

Londýn HP, jsou právě představeny na Intranetu a je možné se na zmiňované akce hlásit. 



5.  Webové stránky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

S radostí oznamujeme, že jsou již v provozu zaktualizované webové stránky, kde najdete potřebné informace, 

dokumenty, články i fotografie z uskutečněných akcí. 

 

Všem členům  

ZO OS FN PLZEŇ    

 přejeme klidné prožití  

vánočních svátků  

a pevné zdraví 

v roce 2023 

     výbor ZO OS FN PLZEŇ                                                                                                    
 

Zpravodaj zpracovala: Jitka Janouškovcová                                     Těšíme se na další spolupráci s Vámi. 


