
Cenu Anděl a Dobrá duše získali také dobrovolníci FN Plzeň 

V pátek 19.12. 2014 byly ve Velkém sále Měšťanské besedy v Plzni slavnostně vyhlášeny a 

předány  Ceny Anděl 2014. Této tradiční akce, pořádané letos již poosmé odborem 

sociálních služeb MmP, se zúčastnili i dva dobrovolníci FN Plzeň, které nominovala a na akci 

doprovodila vedoucí zdravotně – sociální pracovnice FN  Mgr. Eva Weinfurterová.  

Cenu Anděl převzal student 2. ročníku LFUK UK v Plzni, Jáchym Wiesner -  ten pravidelně 

dochází za mladým pacientem, dlouhodobě hospitalizovaným po vážném úrazu ve FN Bory.  

Je mu nejen velkou oporou v jeho nelehké situaci, ale podílí se i na jeho dalším vzdělávání a 

náplni volného času.  

Druhou oceněnou, tentokrát v kategorii  „Dobrá duše“ se stala Mgr. Eva Zennerová, ředitelka 

70. MŠ v Plzni a spolu s ní děti a paní učitelky této MŠ.  Cenu si MŠ odnáší za dlouholetou a 

pravidelnou pomoc při zajištění aktivizačních akcí pro seniory na Sociálním lůžkovém 

oddělení FN Bory.   

Prvními gratulanty našim oceněným dobrovolníkům byli primátor města Plzně Martin 
Zrzavecký, náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí Bc. Eva Herinková a vedoucí 
odboru sociálních služeb MmP Mgr. Alena Hynková. Slova A. Hynkové svědčí o tom, že se 
jedná o prestižní akci : „Anděl 2014 zaznamenal hned dva rekordy. Zájem o účast na 
letošním ceremoniálu projevilo na šest set zájemců, což je o 170 více než je kapacita sálu, 
a organizace nominovaly rekordních 280 dobrovolníků a pracovníků k převzetí ocenění. 
Výhradně z kapacitních důvodů se mohly osobně dostavit jen dvě stovky z nich. Zbývajícím 
„andělům“ budou dary a certifikáty doručeny, na nikoho nezapomeneme.“  

Zajímavý doprovodný program vhodně podtrhl slavnostní ráz akce a moc se našim 
dobrovolníkům líbil.  My jim za jejich činnost ve FN Bory velmi děkujeme! Vážíme si toho, že 
se naši pacienti mohou setkávat s tak výjimečnými  lidmi, kteří jim nezištně věnují svůj čas a 
zájem a významně tak přispívají ke zlepšení jejich psychosociální pohody během pobytu ve 
FN.    
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