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Praha, 5. dubna. 2017 

 
Velká VIZITA s EUC 

 
 
Šlapací zubní vrtačky z počátku 20. století, vystavená invalidní křesla vyráběná od 
přelomu 19. a 20. století, jedinečné soubory masážních strojků a přístrojů pro domácí 
elektroléčbu. Nejen to mohou vidět návštěvníci výstavy Velká vizita v Hradci Králové za 
první republiky v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.  
 

   
 
Muzeum východních Čech dodnes sídlí v secesní budově postavené v letech 1909 až 
1913 předním českým architektem Janem Kotěrou. Inspirací Velké vizity byla rozsáhlá 
Zdravotnická výstava v Hradci Králové, která proběhla v muzeu v roce 1925 a byla první 
takovou výstavou v Československu. 
 
Síť zdravotnických zařízení EUC je partnerem výstavy Velká vizita, protože: 
a)       Oceňuje vzdělávací a popularizační aktivitu Muzea východních Čech, která přitáhne 
pozornost návštěvníků z celého Česka k tématu zdravotnické péče a ukáže ve svých 
exponátech neskutečný a úžasný vývoj zdravotnických prostředků a techniky za 
posledních devadesát let. 
b)      Skupina EUC úspěšně působí v regionu a prostřednictvím EUC Kliniky Hradec 
Králové navazuje na rozvoj poliklinik sedmdesátých let, kdy docházelo ke kumulaci péče 
pod „jednou střechou“. To vše doplňuje EUC lékárna v Hradci Králové a vlastní 
radiodiagnostické centrum. Další zařízení společnosti EUC v regionu představují kliniky  
v Přelouči a Pardubicích včetně laboratoří a Mamodiagnostického centra v Pardubicích. 
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RNDr. Romana Mrázová, Ph.D., ředitelka EUC Klinik Hradec Králové, Pardubice  
a Přelouč: 
„V péči lékařů a sester našich zařízení je ročně 25 346 unikátních rodných čísel  
a návštěvníků a pacientů je celkem 155 032. Jsme rádi, že prostřednictvím této skvělé 
výstavy můžeme dát vědět, že jsme důvěryhodní a že chceme být součástí prospěšných 
aktivit v našem regionu.“ 
  
„K uskutečnění výstavy pomohla ve výrazné míře i řada drobných dárců a zapůjčitelů  
z celé republiky. Teprve tři dny před zahájením výstavy byl například soubor masážních 
strojků doplněn o přístroj zn. Philantrop. Jeden z vystavených exponátů šlapací vrtačky 
věnovala do muzea rodina dentisty Oldřicha Řezáče měsíc před zahájením výstavy  
a originální zubolékařské křeslo z roku 1925 zubního lékaře MUDr. Kopeckého z Litomyšle 
muselo být pro účely výstavy zrestaurováno odborným restaurátorem Ivanem Doubravou,“ 
doplňuje přípravu výstavy kurátorka výstavy Pavla Koritenská. 

  
 
K výstavě budou hradečtí muzejníci pořádat přednášky, komentované prohlídky či 
interaktivní programy pro děti. Uskutečnit exkurzi do období mezi světovými válkami a 
seznámit se s úrovní hygieny a lékařské péče v tomto období můžete také v připravované 
květnové Muzejní noci lékařské. Výstava potrvá minimálně do podzimu 2017. 
 
Pro více informací: www.euc.cz 
                               www.muzeumhk.cz 
 
Poznámka pro editory:  
EUC je soukromá síť zdravotnických zařízení. S obratem 2,15 miliard Kč a rozšiřováním 
do dalších krajů ČR patří k největším nestátním poskytovatelům zejména ambulantní péče 
v ČR. Je největší poskytovatel zdravotní péče zaměstnavatelům, včetně péče prémiové. 
Aktivity EUC dělí do 5 sektorů: Kliniky, Nemocnice, Premium, Lékárny a Laboratoře.  
1479 zaměstnanců EUC poskytlo v roce 2016 péči celkem 1 140 000 pacientům. Od roku 
2011 je vlastníkem EUC Tuffieh Funds SICAV plc.. 
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