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Titl. 
Členové a příznivci sos-OF a jimi uvedení hosté 
 

Pozvánka 

 

Jménem sos-OF si Vás dovolujeme pozvat na povolební setkání členů a příznivců sos-OF, které se uskuteční 

v sobotu 23. října 2010 od 10.30 v salonku Městských lázní v Hradci Králové. 

Program 
(bez pevného časového určení) 

 

 Výměna volebních materiálů, použitých v komunálních a senátních volbách 2010 

 Informace o výsledcích spřátelených kandidátních listin v komunálních volbách, zajímavé 

postřehy z volební kampaně, porovnání s výsledky jiných stran (nejen SOS) 

 Totéž o senátní kampani 

 Možná některý z politických komentátorů z našich řad přednese obecnější pohled na volební 

rok 2010 

 Co a jak dál v sos-OF? Příští setkání – kdy, kde? 

 Diskuze společná i v hloučcích, témata nemusí být nutně politická. 

Salonek je objednán do 14.00. 
 
Bude zajištěno malé občerstvení, bude možno si objednat oběd z nabídky restaurace Lázně. 
 
Městské lázně (Eliščino nábřeží 842/3) se nacházejí na levém břehu Labe asi 150m od zastávky MHD 
Muzeum (proti proudu). Jezdí tam linky 7, 13 (už z Terminálu HD a nádraží ČSD) a dále 3, 12, 16 (ze zastávky 
Hlavní nádraží kousek od nádraží ČSD v ulici S. K. Neumanna směr OD Tesco). Poznámka: trojka a sedmička 
jsou trolejbusové linky, ostatní autobusové. 
Na mapě najdete Městské lázně zde:  
http://maps.google.cz/maps?f=q&source=s_q&hl=cs&geocode=&q=J%C3%ADdlo+a+pit%C3%AD&brcurren
t=5,0.1,1&brv=22.25&sll=50.214371,15.828466&sspn=0.008994,0.026157&ie=UTF8&hq=J%C3%ADdlo+a+p
it%C3%AD&hnear=&z=16&iwloc=A 
Parkování je možné přímo před budovou, jsou zde parkovací automaty – pozor nevrací drobné zpět! 
 
Chcete-li setkání spojit ještě s něčím jiným, tak přímo Městské lázně (špičková meziválečná stavba, 
„účinkovala“ v řadě prvorepublikových filmů) byly rekonstruovány na malý aquapark. Vedle je Plavecký 
bazén (50m). 300m odsud je centrum starého města (Chrám sv. Ducha, Bílá věž, …). Bohužel už v tomto 
čase nejezdí turistické vláčky ani dětská železnice, možná ještě vyplují parníčky na Labe. Další inspiraci 
najdete např. na: http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste 
 
 
Hradec Králové, 14. 10. 2010    Pavel Rytíř, svolavatel 
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