
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ VÝBORU

Na 19.  12.  2022  byla  naplánována pravidelná  schůze  výboru.  Vzhledem
k tomu, že jde o poslední schůzi v roce 2022 a zároveň schůzi,  která má
proběhnout  těsně  před  vánocemi,  domluvili  jsme  se  na  schůzi  formou
předvánočního posezení, V pondělí 19. prosince ve 14, 30 začali přicházet
první účastníci do restaurace Gondola, kde jsme měli pro tuto příležitost
předem  zamluvené  místo.  S přicházejícími  účastníky  přišly  také  první
omluvy z účasti. Okolo třetí hodiny jsme byli kompletní a mohli jsme začít.
Nejprve  museli  proběhnout  povinnosti  a  až  poté  mohla  přijít  na  řadu
zábava.  Na  úplném  začátku  pustila  paní  Suchá  přítomným  vzkaz
od Bc. Sýkorové, která se nezúčastnila z důvodu nemoci. Pomocí sociálních
sítí  k nám  Bc.  Sýkorová  promluvila  s pozdravením  a vánočním
a  novoročním  přáním.  Poté  paní  Němcová  provedla  účetní  agendu
a  předsedkyně  paní  Suchá  agendu  podpisů.  Následně  nám  paní  Suchá
předala informace z Kolektivního vyjednávání,  Zprávy nám moc radosti
nepřinesly. Letos bylo, podobně jako poslední roky, vyjednávání vskutku
neúspěšné.  Požadavky  odborových  organizací  byly  zamítnuty,  a  tak  se
kladného výsledku dočkalo pouze navýšení příspěvku na stravné, který byl
návrhem předloženým všemi stranami. Dále nás   paní Suchá informovala
o stavu, který nastal na základě zodpovězení jednoho dotazu pana ředitele
po konci Kolektivního vyjednávání.  Nastala situace, kdy v rámci dalšího
řešení byla slova paní Suché dezinterpretována. Ta je z celého stavu velmi
smutná a cítí se neoprávněně postavena do špatného světla. Na základě této
zkušenosti  požádala  výbor,  aby mohla  na Kolektivní  vyjednávání  v roce
2023 oslovit  zástupce OSZSP ČR, aby se  vyjednávání  zúčastnil  po jejím
boku.  Všichni  přítomní  s touto  variantou  souhlasili,  a  to  i  z důvodu,
že  se  dlouhodoběji  nedaří  odborovým  vyjednavačům  prosazovat  své
požadavky  a  zástupce  z odborového  svazu  by  mohl  svými  zkušenostmi
napomoci k lepšímu výsledku při prosazení návrhů odborových organizací
a tím větší spokojenosti jejich členů. Po projednání tohoto bodu následovalo
zhodnocení  uskutečněné  Mikulášské  nadílky,  kdy  paní  Janouškovcová
poděkovala  za  pomoc  paní  Suché,  Moravcové  a  Závadové.  K panu
Alexymu,  jeho  rodině  a  kolegovi  z  pracoviště  Radku  Šotovi  mířilo
poděkování za převtělení do „svaté čtveřice“.  Od paní Závadové jsme se
poté dozvěděli novinky týkající se její práce v Rekreační komisi. Probrali



jsme úspěšnost akcí pořádaných naší ZO v letošním roce, kdy byly zmíněny
i dvě poslední - Morava a zájezd do Polska. Diskuze proběhla též na téma
pořádaných kulturních akcí a zájezdů pořádaných naší ZO s příspěvkem
FKSP.  Vzájemná  shoda  panovala  na  výrazném  omezení  těchto  akcí,
z důvodu  komplikací,  které  jsou  s  nimi  spojené  při  čerpání  příspěvku
z FKSP a agendy s tím spojené. V průběhu úřadování přišel přes sociální
sítě též pozdrav od Mgr. Redla, který všem přetlumočila paní Závadová.
A na řadu přišly naše nefunkční webové stránky. Po odchodu správce webu
pana  Pekárka  zůstaly  webové  stránky  bez  jakéhokoliv  zásahu.  Paní
Janouškovcová se nabídla, že se pokusí o jejich obnovu. Při té příležitosti
zjistila, že doménu je nutno okamžitě prodloužit. Proto kontaktovala mimo
termín schůzí paní Němcovou, aby zjistila možnosti prodloužení. Ta zjistila
nabídky a online komunikací členové výboru odsouhlasili provedení platby,
kterou  paní  Němcová  uskutečnila.  Poté  se  paní  Janouškovcová  pustila
do práce a momentálně jsou již webové stránky naší ZO OS FN PLZEŇ
zaktualizované, doplněné a plně funkční, včetně bohaté fotogalerie. Tímto
bodem byl vyčerpán program schůze a mohla začít ona předem avizovaná
zábava.  V přátelském předvánočním duchu jsme si  popovídali,  probrali
vše, co nás trápí i z čeho máme radost a pustili se i do dobrého jídla. Pak
došlo  na  vzájemné  předání  drobných  vánočních  dárečků  a  s   přáním
klidných  vánočních  svátků  a  pevného  zdraví  v novém  roce  přítomní
postupně, dle svých potřeb, odcházeli. Poslední z nás při odchodu zaskočila
ledovka, které se během odpoledne vytvořila. Dle pozdějších informací však
všichni dorazili nebo lépe řečeno se doklouzali domů bez újmy na zdraví.
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