
                                                   Sdružení pro občanskou společnost – Otevřené fórum

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

Pozvánka

Jménem sos-OF si Vás dovolujeme pozvat na další setkání členů a příznivců sos-OF, 
které se uskuteční v pátek 25. března 2011 od 14.15 v salonku v I. patře restaurace 
U Medvídků v Praze, Na Perštýně 7.

Program
(bez pevného časového určení)

• Pár slov o vaření piva.

• Vše zajímavé od posledního setkání v Hradci Králové

• Informace o výsledcích vyjednávání po komunálních volbách 2010, první dojmy.

• Možná některý z politických komentátorů z našich řad přednese obecnější pohled 
na roky 2010-2011.

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

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

Salonek je objednán od 14.00 do uzavírací hodiny. Účast na vlastní náklady.

Informace o místě a dopravní informace:
Restauraci U Medvídků, Na Perštýně 7, Praha Staré Město - restaurace v prvním patře, nabídka 

standardní (viz web) - GPS: 50°5'0.33"N; 14°25'13.42"E, http://www.umedvidku.cz/  .   Najdete ji na 
křižovatce ulice Na Perštýně s ulicí Martinskou, pár metrů z Národní třídy (ulice Na Perštýně ústí do 
Národní třídy u bývalého OD Máj, nyní Tesco). Použijte poslední dveře domu U Medvídků, když půjdete 
od Tesca. Jedná se o vchod do penzionu, ohlásíte se v recepci (ptejte se po panu Ladislavovi Veselém). 

V Římě, 03. 03. 2011 Petr Hlávka a Pavel Rytíř, svolavatelé

Pozvánka na „náhradní setkání“ sos-OF

Uskuteční se v salonku hotelu ALFA v Trutnově 26. března 2010 od 11.00. 
Předpokládaný konec 14.30.

Jak do restaurace/hotelu ALFA:
Hotel  je  v  Komenského  ulici  (před  křižovatkou  s  Žižkovou  ulicí),  místo  na  mapě  např.  zde: 
http://amapy.atlas.cz/mapa/hotel-alfa 
trasa od hlavního nádraží po mostě přes prostranství s autobusovým nádražím, průchodem „kolem ZPA“ 
Komenského ulicí, pěšky do 15 minut.
Informace o hotelu:
http://www.alfa-hotel.cz

V Hradci Králové, 22. 03. 2011 Vladimír Wolf a Pavel Rytíř, svolavatelé
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