
                                                                         v Hradci Králové 29. října 2018 

Ředitel FN HK udělil u příležitosti 90. výročí otevření areálu nemocnice pamětní listy 

 

Téměř šest desítek bývalých i současných zaměstnanců Fakultní nemocnice Hradec Králové 

dostalo u příležitosti letošního 90. výročí otevření areálu Fakultní nemocnice Hradec 

Králové Pamětní listy ředitele. Nemocnice na Společenském večeru v Kongresovém centru 

Aldis v Hradci Králové ocenila například své bývalé ředitele, ale i pracovníky z jednotlivých 

pracovišť nemocnice, kteří se významně podíleli nebo stále podílejí na jejím rozvoji. 

„Dobře fungující nemocnice nejsou jen stavby a moderní vybavení, ale především lidé. Mnozí 

zaměstnanci spojili s FN HK celý svůj profesní život a bez jejich úsilí a snahy by nemocnice 

neprošla za 90 let takovým rozvojem,“ uvedl ředitel nemocnice prof. MUDr. Vladimír Palička, 

CSc., dr.h.c. 

Pamětní list ředitele převzali osobně z rukou ředitele i prof. MUDr. Rudolf Malec, CSc., bývalý 

přednosta Neurochirurgické kliniky FN HK a doc. MUDr. Jiří Endrys, CSc., zakladatel oddělení 

invazivní kardiologie, kteří již oslavili své 90. narozeniny a celý svůj profesní život spojili s FN 

HK. 

Společenského večera se v pátek 26. října zúčastnil ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam 

Vojtěch, MHA, hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a další významní 

hosté. Oficiální část nabídla prezentaci o historii nemocnice či vystoupení skupiny 4TET 

s Jiřím Kornem. Od 20:00 hodin byl Aldis přístupný všem zaměstnancům nemocnice a jejich 

hostům,  na které čekalo vystoupení skupiny Blue Star či Hradecké cimbálové muziky, 

nechyběla ani diskotéka. 

Společenský večer FN HK byl součástí cyklu akcí, které nemocnice ke svému 90. výročí 

připravila, návštěvníci areálu nemocnice si například mohou až do konce roku prohlédnout 

výstavu fotografií, která je umístěná v přízemí Pavilonu interních oborů. 

 

 

Kontakt pro média: 

Bc. Jakub Sochor 

specialista PR a marketingu FN HK 

tel.: 602 216 643 

e-mail: jakub.sochor@fnhk.cz 
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