Pozvánka na oslavu výročí

„70 let trolejbusové dopravy
v Hradci Králové“,
konanou v prostorách Terminálu hromadné dopravy

v sobotu 18. května 2019 od 9:00 do 14:00 hod.
Slavnostní zahájení v 9:00 hod.
Jízdy historickými trolejbusy a autobusy.
Prohlídka zázemí THD – originální dispečerské pracoviště „koule“ a trolejbusová měnírna.
Prohlídka speciálního montážního vozidla pro údržbu a opravy trolejového vedení.
Statická ukázka provozovaných vozidel MHD.
Ukázka dobíjení elektrobusu.
Prezentace služeb střediska zájezdové dopravy.
Prezentace služeb střediska autoškoly.
Zájemci o volné pracovní pozice se mohou informovat u pracovníků personálního oddělení DP.
V prostorách haly MHD výstava „70 let s trolejbusy” (27. 4. - 2. 6.2019)

SOŠ a SOU Vocelova – informace o studiu, představení školy, simulátor jízdy na motocyklu a simulátor svařování el. obloukem.
Technické služby – předvedení stroje na úklid zastávek MHD.
BESIP – testy pro děti i dospělé, možnost vyzkoušet opilé brýle pro simulaci únavy, požití alkoholu a drog, simulátor nárazu.
Chára Sport, a.s. – předvedení servisního vozidla pro nákladní pneumatiky včetně přezouvání a nazouvání, soutěž v odhadu váhy pneumatiky.
Autogramiáda Hokejisté Mount eld HK 10 – 11 hod., oddíl SK Karate Sparta Hradec Králové 11 – 12 hod.
LEMAC Marketing s..o. – propagace a prodej bezpečnostních reﬂexních prvků.
KTM Trojan – výstava a testování E-kol.
Představení Městské policie Hradec Králové.
Hitrádio Černá Hora – akce pro děti: lukostřelba, bumperbally, airbrushové tetování a skákací hrad.
mediální partner akce:
Občerstvení po celou dobu akce – pizza, zmrzlina, pivo, limo zn. Rebel - Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.,
trdelníky, langoše, cukrová vata, popcorn či grilované maso.
Nabídka prodeje časopisů, knih a upomínkových předmětů s tematikou městské hromadné dopravy.
Pro dobrou náladu zahraje od 9.30 do 14 hod. folkrocková hudební skupina Pianka Light.

Okružní linka číslo 70 - historické vozy:
Terminál HD, Hlavní nádraží, Obchodní dům Tesco a Atrium,
Centrál, Muzeum, Magistrát města, Komenského, Zimní stadion,
Hotel Garni, Futurum, Na Brně, Palachova, Pod Strání - a zpět.

Program moderuje Jan Kovařík.
Akce se koná za každého počasí.
Srdečně Vás zveme – na setkání se těší
Dopravní podnik města Hradce Králové

Prosíme návštěvníky akce, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti pohybovali pouze po vyznačených
přechodech, nevstupovali mimo vyhrazené prostory, nedotýkali se technických zařízení a řídili se
pokyny pořadatelů a moderátora akce, a to včetně organizace jízd historickými vozy.

