Vánoční trolejbus se Hradečákům představí již na první adventní víkend
„S hradeckým dopravním podnikem po celý rok“ – to je v podstatě pracovní název projektu, který
s využitím parciálního trolejbusu Škoda 31 TR SOR č. 38 v podstatě letošní rok žije s obyvateli a
návštěvníky našeho města a doprovází je v jeho ulicích.
Nejprve jsme se rozhodli netradičním způsobem oslavit Mezinárodní den žen a tak v prvním
březnovém týdnu po městských komunikacích začal jezdit tento trolejbus se speciálním polepem
Městská Doprava Ženám.
Před svátky jara - přesněji od 1. dubna - pak trolejbus vyjel jarně vyzdobený jako Velikonoční
trolejbus a z mnoha ohlasů víme, že posloužil obyvatelům Hradce Králové a jeho okolí pro zlepšení
jejich nálady v době první koronavirové vlny.
Další polep tzv. „srdíčkový“ - od konce dubna - s heslem Děkujeme Hradečáci! - byl opět v souvislosti
s koronavirem COVID-19 a dopravní podnik města (DP) si touto formou dovolil poděkovat všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli a podílí v Hradci Králové na boji proti šíření této pandemie.
Poděkoval také každému, kdo pomohl v tomto úsilí i samotnému DP a samozřejmě také všem jeho
zaměstnancům, kteří svoji prací a zodpovědným přístupem dokázali udržet (a i v současnosti udržují)
fungující MHD ve městě.
Předposlední nekomerční polep, který se v ulicích našeho města objevil od půlky června až do
začátku školního roku, všem našim cestujícím, ale samozřejmě nejen jim, přál pak krásné užití
letošních dovolených či prázdnin.
Už tehdy jsme avizovali, že letos nepůjde o poslední takový speciální polep (pro úplnost dodáváme,
co Ti co s námi cestují naší MHD pravidelně již vědí, že je vůz vždy vyzdoben adekvátně tématu i
v interiéru a výzdobu vidí pasažéři i během vlastní jízdy) a tak nyní se od prvního adventního víkendu
představí veřejnosti a bude ji zpříjemňovat předvánoční čas, náš speciální vánoční či „Pf-kový“
trolejbus.
„Věříme, že na tento trolejbus budou v dnešní složité době pozitivní ohlasy a bude se podílet i na
zpříjemnění vánoční atmosféry v ulicích města Hradce Králové“ uvádí předseda představenstva naší
společnosti Zdeněk Abraham.
Dopravní podnik města Hradce Králové Vám všem současně děkuje za dodržování všech mimořádných
opatření v MHD v boji s pandemií. Omlouvá se za případné problémy a společně s Vámi vyhlíží lepší
dny příští.
Současně děkujeme všem, kteří využívají naše služby, případně služby středisek zájezdové dopravy,
autoškoly, dílen či služby reklamní a přejeme Vám klidný rok 2021.
Váš Dopravní podnik města Hradce Králové.
P. S.: Fotografie předchozích čtyř polepů můžete najít na
https://www.dpmhk.cz/articles/year/2020/628/S_hradeckym_dopravnim_podnikem_po_cely_rok_p
rejeme_Vam_pohodove_prazdniny_a/

