
U příležitosti 65. výročí zahájení pravidelné trolejbusové dopravy v Hradci Králové
(2. května 1949 byla uvedena do provozu linka Nádraží – Nový Hradec Králové) pořádá  
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. akci 

65 let trolejbusů 
v Hradci Králové 

sobota 17. května 2014 od 9 do 13 hodin prostory terminálu hromadné dopravy Hradec Králové

Prosíme návštěvníky akce, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti pohybovali pouze po vyznačených přechodech.

vstup na akci zdarma včetně jízd historickými vozy
akce se koná za každého počasí

O dalším programu a podrobnostech akce bude veřejnost informována průběžně na stránkách www.dpmhk.cz. 

srdečně vás zveme - na setkání se těší váš dopravní podnik města Hradce Králové.

 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s., Pouchovská ul. 153, 500 03 Hradec Králové 
Informační centrum DPmHK, a.s., Gočárova tř. 1225, tel.:  +420 495 532 353

Program:
bezplatné vyhlídkové jízdy historickými vozy - legendární tro-
lejbus tatra t 400/iii, Škoda 9tr28Ht, Škoda 14tr08/6 a Škoda 
15tr02/6.

trasa: Terminál HD (nástupiště D), Hlavní nádraží, Obchodní dům 
Tesco, Centrál, Muzeum, Magistrát města, Průmyslová škola, Pyrám, 
Alessandria, Sídliště Sever, Sever střed, Dům L, Dopravní podnik, Buzu-
lucká, Magistrát města, Muzeum, Centrál, Obchodní dům Tesco, Hlavní 
nádraží, Terminál HD.
Z provozních důvodů může dojít ke změně trasy, jízdního řádu a typu vozidla.

další:
· statické ukázky aktuálně provozovaných vozů včetně nedávné 
novinky elektrobusu SOR EBN 9.5
· ukázka zázemí terminálu hromadné dopravy:

- „koule“ v hale MHD – originální dispečerské pracoviště
- trolejbusová měnírna

· informace o MHd, nákup jízdenek a knižního jízdního řádu
· prodej publikace Historie městské hromadné dopravy v Hradci 
Králové 1928–2013
Prezentace služeb střediska zájezdové dopravy a autoškoly do-
pravního podniku.

akce v rámci doprovodného programu:
Hudební skupina Kmotra rock revival od 9 do 12 hodin

Pro děti:
turistický hradecký silniční vláček (odjezd z nástupiště b1) 
– od 9 do 12 hodin jízdy na krátké okružní trase 

Po celou dobu konání akce:
speciální program pod patronací Hitrádia Magic - soutěže, malo-
vání na obličej, trampolína. Děti se mohou těšit také na drobné dárky.

informace o studiu maturitních či učňovských oborů na Střed-
ní průmyslové škole dopravní, a. s., Praha 5 a Střední odborné škole  
a Středním odborném učilišti, Hradec Králové, Vocelova.

autogramiády:
9.30 – 10 hod. radky Krejčové - mistryně světa v karate godžu 
ryu z Ms 2013 a nejúspěšnějšího sportovce roku 2013 města Hradec 
Králové a Královéhradeckého kraje 
10 – 11 hod. fotbalistů Fc Hradec Králové 
11 – 12 hod. hokejistů MouNtField HK – účastníků tipsport extraligy

doprovodný program - partneři:
promoakce Hitrádia Magic a východočeské televize v1
výstava a předvedení e-kol rakouské značky KTM se systémy BOSCH 
a PANASONIC společnosti TROJAN KTM Hradec Králové
nabídka prodeje časopisů, knih a modelů s tematikou městské 
hromadné dopravy Vydavatelství WOLF - časopis Městská doprava - 
a nakladatelství Pavel Malkus Praha
prezentace a prodej modelů dopravní techniky Miloše Chlupa
prezentace nabídek -  cestovní kanceláře: CK SKALLA a CK DATOUR 
Hradec Králové
prodej a propagace bezpečnostních reflexních prvků společnosti  
LEMAC Marketing, s.r.o. Hradec Králové 

občerstvení přímo na místě - v pizzerii Pizza Express Hradec Králové.


