
MÁJOVÝ VZKAZNÍK - Pět Pětek v máji! 

Dopravní podnik města Hradce Králové se rozhodl po letošním - pro MHD stále netradičním - 
způsobu oslav Mezinárodního dne žen – pojmout speciálně i letošní květen a připravil níže 
uvedenou akci. 

MÁJOVÝ VZKAZNÍK - Pět Pětek v máji! 

Pojďte s námi v máji udělat radost svým blízkým - pošlete osobní vzkaz přes vozy hradecké MHD! 

Akce je určena všem, kteří chtějí originálním způsobem poslat osobní vzkaz svým blízkým - 
partnerům, partnerkám, rodičům, sourozencům, dětem, babičkám, dědečkům, přátelům, 
kamarádům… Je zkrátka určena těm, kteří chtějí tímto netradičním způsobem říct svým blízkým, že je 
mají rádi a myslí na ně. 

Pojďte s hradeckou MHD Propojit, Poděkovat, Podpořit, Pochválit a Pomoci. 

Chcete svůj vzkaz vidět ve voze hradecké MHD? Tady je návod, jak na to: 

1. Vymyslete svůj osobní vzkaz  

Jeho součástí musí být: pro koho přání je, od koho je samotný text a můžete pro něj zvolit 
jednu z našich šablon – napište, prosím, kterou (Děkuji, Odpusť, Pro dobrou náladu, Miluji, 
Chybíš mi). V elektronické podobě ji naleznete v příloze této zprávy. 

Jak označíte adresáta a odesilatele, je pouze na Vás - nemusíte uvádět celé jméno, stačí 
jméno křestní, přezdívka/nickname.  

Maximální délka samotného vzkazu je 200 znaků včetně mezer. 

2. Pošlete vzkaz elektronicky 

Pošlete nám ho na e-mail: reklama@dpmhk.cz s heslem VZKAZ - můžete jej posílat od 6. 4. 
do 30. 4. 2021. V mailu uveďte, kterou šablonu chcete konkrétně použít (Děkuji, Odpusť, Pro 
dobrou náladu, Miluji, Chybíš mi). 

3. Napište vzkaz ručně (zde prosíme o čitelnost) 

Vzkaz můžete napsat také ručně do zvolené šablony. Papírové šablony (formuláře) jsou 
dostupné ve stojanech na:  

- terminálu hromadné dopravy - THD (bude označeno Májový vzkazník) 

- zákaznickém centru v sídle DP Pouchov, 

kde budou umístěny jak čisté šablony, tak sběrné boxy na již vyplněné šablony.  

4. Zasláním vzkazu souhlasíte s jeho zpracováním, samotným tiskem a vyvěšením ve vozech 
hradecké MHD, a to kdykoliv v rozmezí od 1. 5. do 31. 5. 2021 (případně déle, pokud bude 
akce prodloužena). 
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5. Váš vzkaz vystavíme po dobu minimálně pěti dní. Pokud nám to kapacita prostorů pro 
umístění dovolí, pak i na delší dobu. 

6. Samotným zasláním vzkazu souhlasíte s jeho umístěním (vyvěšením) a možným uveřejněním 
vybraných fotografií a šablon s textem Vašich vzkazů – na našich stránkách www.dpmhk.cz, 
našem Facebooku a v hromadných sdělovacích prostředcích, a to bez nároku na odměnu. 

7. Vyhrazujeme si právo vyřadit/nezveřejnit/odmítnout vzkazy s neetickým, nevhodným, 
hanlivým či vulgárním obsahem. 

8. Omezení vzkazů od jednoho autora - oceníme zaslání maximálně 5 vzkazů. 
9. Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení tuto akci upravit, aktualizovat, předčasně 

ukončit nebo úplně zrušit. 
10. Projekt není žádným způsobem provozován, sponzorován nebo spojen s Facebookem a 

Facebook za něj neručí. Informace poskytnuté v rámci projektu poskytuje účastník pořadateli 
akce (Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.), nikoli Facebooku. 

A proč právě PĚT P/ĚTEK/? 

PĚT P/ĚTEK/ - 5 VZKAZŮ, 5 VOZŮ MHD, 5 LINEK MHD, 5 DNÍ a 5 (pátý) MĚSÍC, což konkrétně 

znamená 

5 VZKAZŮ (DĚKUJI, PRO DOBROU NÁLADU, CHYBÍŠ MI, MILUJI, ODPUSŤ) 

5 VOZŮ MHD (SOLO TR., KLOUB TR., SOLO CITELIS, SOLO URBANWAY, KLOUB. CITELIS) 

5 LINEK MHD (KAŽDÝ DEN JINÁ LINKA) 

5 DNÍ (VZKAZ BUDE VE VOZE MINIMALNĚ 5 DNÍ) 

5. MĚSÍC (KAMPAŇ V MĚSÍCI KVĚTNU). 

Všem předem děkujeme a těšíme se, že vybrané vozy naší MHD „zaplavíte“ svými vzkazy.  

K možné účasti na této ojedinělé akci Hradečáky vedle plakátů vyzvou naše stránky www.dpmhk.cz, 
náš Facebook i spoty na vlnách regionální rozhlasové stanice. 

Po samotném umístění vzkazů do vozů MHD budeme samozřejmě na našem Facebooku informovat, 
kde jsou vzkazy aktuálně vidět. 

„LIDÉ MUSÍ SPOLU MLUVIT, MAJÍ-LI SE DOMLUVIT.“ ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

Pojďte s námi udělat radost svým blízkým – hradecká MHD je tu s Vámi a pro Vás! 

 

 

 

http://www.dpmhk.cz/

