
LIONI Z LC BANSKÁ BYSTRICA VÁS POZÝVAJÚ NA XXIV. KONVENT D122 
20.- 22.5.2016  sa v Banskej Bystrici uskutoční zasadnutie XXIV. Konventu Lions Clubs International,  Distriktu 122 ČR a SR 

 

 

 

 

Banská Bystrica  je metropola stredného Slovenska a krajské mesto banskobystrického kraja. Žije tu okolo 80 000 
obyvateľov, čo radí mesto na piate miesto na Slovensku. 
Prvá zmienka o Banskej Bystrici ako slobodnom kráľovskom meste pochádza z roku 1255, keď jej dal vtedajší 
uhorský kráľ Belo IV. Práva na ťažbu surovín a takisto mestské práva. V roku 1494 tu vznikla spoločnosť Ungarischer 
Handel (Uhorský obchod), nazývaná aj Der Neusohler Kupferhandel, ktorá sa v 16. Storočí stala jednou z najväčších 
a najmodernejších ťažobných spoločností tej doby.  

 

PIATOK 
 

 

 

Hotel LUX je pre náš klub miestom, kde sa 26. Marca 1993 začala písať história nášho 
klubu. Snáď aj preto sme sa rozhodli, že miestom konania zasadnutia Konventu, ale aj 
ubytovania pre účastníkov bude práve Hotela LUX. Len pár minút prechádzky cez park 
a ste v historickom centre mesta.  

 

 

 

Samozrejme, že okrem pracovnej časti Konventu, ktorá sa riadi pravidlami LCI snažili sme 
sa pre Vás pripraviť pútavý program.  
Našich delegátov prijme v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP primátor 
mesta. V priestoroch foyer pre Vás nainštalujeme výstavu našej viac ako dvadsaťročnej 
činnosti. Po malom občerstvení sa presunieme autobusmi do Hronseku. 

  

Drevená sakrálna architektúra je skvostom slovenskej ľudovej tvorby. Objekty sú 
postavené výlučne z dreva a pri ich stavbe nebol použitý ani jeden klinec. Na Slovensku 
bolo viac ako 300 drevených kostolov, zachovalo sa ich do 50. Jedným z nich je drevený 
evanjelický artikulárny kostol v Hronseku. Jeho krásu budete môcť obdivovať počas 
charitatívneho koncertu operného speváka, rodáka z Banskej Bystrice, Martina Babjaka 
v doprovode Daniela Buranovského. 

  

Po absolvovaní koncertu Vás pozývame na Lions párty v priestoroch hotela Lux. 

 

SOBOTA 
  
  

 

Konvent v hoteli LUX. 

  
   

 

Pre tých, ktorí sa nezúčastnia zasadnutia je pripravená prehliadka Hradu Ľupča 
z 13. Storočia. 
 

 

 

 

Po zasadnutí Konventu sme pre Vás pripravili:  

 prehliadku historického námestia,  
 pohľad na mesto zo Šikmej veže,  
 ochutnávku vín,  
 prehliadku mesta z balkóna Beniczkých domu. 

  
  

 

Spoločne skončíme pracovný deň na Lions raute v Plzenskej reštaurácii, ktorá je  
sídlom nášho klubu. 

 

NEDEĽA 
 

 

 

V nedeľu je pripravený alternatívny program. Špania Dolina bola pre svoje náleziská 
medenej rudy v minulosti preslávená po celej Európe. Prehliadka čarovnej Španej Doliny 
a posedenie v laviciach starej školy je skvelou bodkou za víkendom stráveným v Banskej 
Bystrici a blízkom okolí. 
 

  

Tri Duby Golf Resort na Sliači ponúka 18 jamkové ihrisko pre milovníkov golfu. 

 

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU NA XXIV. KONVENTE D122 V BANSKEJ BYSTRICI 
 

 
PAVOL MORA 
Prezident klubu LC Banská Bystrica 2015-2016  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
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