
DOPRAVNÍ PODNIK
MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Den otevřených dveří DPMHK 2018 
u příležitosti 90. výročí městské hromadné dopravy v Hradci Králové 

v prostorách areálu v Pouchovské ulici 153 a Terminálu hromadné dopravy.

Tato místa budou propojena mimořádnou linkou, na které pojedou historická vozidla.

Na Terminálu hromadné dopravy

si bude možné prohlédnout i originální nadčasové

dispečerské pracoviště – „kouli“.

Prosíme návštěvníky akce, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti pohybovali 
pouze po vyznačených přechodech a řídili se pokyny pořadatelů a moderátora akce.

Občerstvení zajištěno.

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 setkáni se těší 
Dopravní podnik města Hradce Králové.

www.dpmhk.cz

Prohlídka celého areálu společnosti včetně centrálního dispečinku, 

prostorů servisního a technického zázemí, zázemí řidičů a učeben autoškoly.

Ukázky diagnostiky vozidel a postupů oprav, zpřístupnění technologického zázemí, 

trenažér a další program pro malé mechaniky.

Statická ukázka všech typů v současnosti provozovaných vozidel MHD ve „srovnání“ s technikou historickou. 

Ukázky dílenských a speciálních montážních vozidel pro údržbu a opravy trolejového vedení.

Služby Zákaznického centra v Pouchovské ulici po celou dobu konání akce v plném rozsahu. 

Zájemci o pracovní pozice si mohou pohovořit s pracovníky personálního oddělení. 

Služby včetně ukázky vozového parku představí střediska zájezdové dopravy (nejnovější vůz MAN) a autoškoly.

Oblíbený průjezd autobusu MHD s návštěvníky myčkou.

Děti se mohou svézt po okružní trase v areálu turistickým hradeckým vláčkem.

 

Moderovaná účast Týmu silniční bezpečnosti subjektu Bezpečně na silnicích o.p.s. 

nevšední prezentace problematiky bezpečnosti silničního provozu

Prezentace či představení služeb:

Letecké služby Hradec Králové a.s., Městské lesy Hradec Králové a.s., TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ,

 Policie ČR a Městská policie Hradec Králové 

ukázky ze služební sebeobrany (10.00 hod) a předvedení kamerového monitorovacího vozidla.

innogy/magnalink point – novinky v e-mobilitě a info o konektivitě k vysokorychlostnímu internetu v Hradci Králové

Vystoupení:

Mažoretky Carmen Jaroměř (11.00 a 13.30 hod). 

 Skupina historického šermu Ruprecht s Tajemstvím dračího hradu (10.30 hod).

Autogramiáda fotbalistů FC Hradec Králové (13.00 – 13.30 hod).

Setkáte se i s řadou drobných soutěží a akcí pro děti - jak našich partnerů, tak našich vlastních.

Program moderuje Jan Kovařík

Akce v rámci doprovodného programu:

Vstup na akci zdarma včetně jízd historickými vozy.

Program:

mediální partner akce

sobota 6. října 2018 od 9:00 do 15:00 hod 
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