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Další pandemická vlna, která se přiřítila s letošním podzimem, přinesla mnoho nového. Lidé se 
rozdělili, situace je napjatá, všichni už jsou z neustálých opatření unavení. Přesto se v mnoha 
z nich opět objevil záblesk solidarity, a tak našim zdravotníkům začaly znovu chodit 
dárečky. Vracíme se k pravidelným příspěvkům, kdy chceme jediné – poděkovat. Moc si vaší 
podpory vážíme. 

Děkujeme: Eurosoftware s.r.o., BARENTZ spol. s.r.o., Mlékárna Kunín, s.r.o., UNILEVER ČR, 
spol. s r.o., Biomin, Krmiva Litice, s.r.o. a Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 

První, kdo letos na podzim zavolal s nabídkou darů pro zdravotníky, byla plzeňská firma 
Eurosoftware. Ta přijela s obrovským nákladem dárků také v březnu, a ani nyní se nejednalo o 
nic malého. Krabice s nejrůznějšími dobrotami – džusy, kávou, čaji, sušenkami, energetickými 
tyčinkami, slanými krekry a spousty dalšího navíc zaměstnanci firmy polepili upřímnými a 
povzbudivými vzkazy.  

 

 

 

 



První, kdo letos na podzim dárky přivezl, byla firma Barentz. Po vládním nařízení uzavřít 
Vánoční trhy přišlo mnoho malých prodejců o zásadní příjem. Firma Barentz z Klatov se proto 
rozhodla část jejich zboží odkoupit a rozdělit mezi západočeské nemocnice. Ze 70 balíčků 
s voňavými klobáskami a dalšími poctivými tuzemskými výrobky se radovali na Klinice 
infekčních nemocí a cestovní medicíny. 

 

 

Na jogurtech, mléčných rýžích a termixech si pochutnávají zaměstnanci celé nemocnice díky 
Mlékárně Kunín. Ta zásobuje sklady nemocničních kuchyní pravidelně, kromě sladkých 
mléčných svačinek pro strávníky vozí také sýry, hermelíny a mozzarely. 

 



Společnost Unilever připravila kampaň na své produkty a za každé určité prodané množství 
věnovala Radox dezinfekční gel do kabelky na projekt Pomoc nemocnicím. Celkem 2 500 gelů 
putovalo do FN Plzeň, které si rozdělili zdravotníci i pracovníci provozních oddělení. 

 

 

Slovenská farmaceutická společnost Biomin myslela i na děti pracovně vytížených sester a 
lékařů, a proto jim poslala do nemocnice krabici vitamínových doplňků. Dárek k Mikuláši byl 
předán zdravotníkům v covidovém pásmu. 

 



O starost míň budou mít před Vánocemi pracovníci z Oddělení klinické farmakologie. Díky 
firmě Krmiva Litice, která je také jedním z pravidelných dárců, dostali poukazy na vánoční 

kapříky, které si budou moci vyzvednout jen pár dní před Štědrým dnem. Kromě toho dostali 
také velkou zásobu čerstvého ovoce – banány, pomeranče, mandarinky, jablka, ananas a 

další zdroje potřebných vitamínů. 

 

 

 

Desítky lahviček s nealkoholickými ovocnými nápoji doručila společnost Coca-Cola. 
Zaměstnanci FN si je budou moci vychutnat během obědů v nemocničních jídelnách. 

 

 



 
 


