
 
 

XXVI. Konvent LCI, D 122 - Česká republika a Slovenská republika 

Milí priatelia, vážené Lionky a vážení Lioni! 

Budeme veľmi radi, keď vás v dňoch 18. – 20. mája 2018 budeme môcť privítať v Žiline pri príležitosti 
konania XXVI. Konventu Lions Clubs International, Distrikt 122 - Česká republika a Slovenská republika, 
ktorý pre vás organizuje LIONS CLUB Žilina. 

Prívetivé mesto Žilina je centrom severozápadného Slovenska a je štvrtým najväčším mestom v krajine. 
Je obklopené prekrásnou prírodou. Leží v Žilinskej kotline na sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčianka. Žilinská 
kotlina je lemovaná horskými chrbtami pohorí Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky a 
Kysucká vrchovina. Žilina je skvelým východiskovým miestom pre letnú i zimnú turistiku. 

Náš konvent sa uskutoční v modernom a elegantnom štvorhviezdičkovom hoteli Holiday Inn 
nachádzajúcom sa neďaleko historického jadra mesta, neďaleko železničnej a autobusovej stanice. 
V tomto hoteli je zabezpečené aj ubytovanie pre delegátov a ostatných návštevníkov konventu. 
K dispozícii sú i ďalšie hotely a ubytovacie zariadenia. 

Pre delegátov konventu i ostatných účastníkov nášho trojdňového podujatia je pripravený bohatý 
kultúrny, spoločenský a turistický program. Piatkový večer 18. 5. 2018 vyplní tradičný a veľkolepý 
Májový benefičný koncert, ktorý každý rok poriada LIONS CLUB Žilina a Štátny komorný orchester Žilina. 

V sobotu 19. 5. 2018, počas slávnostnej i pracovnej časti konventu, ktorého sa zúčastnia zvolení delegáti, 
čaká na ostatných zaujímavý sprievodný program. Ponúkame dva autobusové výlety: 

• OKRASA Čadca - Prvý výlet smeruje do Výrobného družstva OKRASA Čadca, ktoré sa špecializuje na 
tradičnú výrobu sklenených vianočných ozdôb. Výroba je zameraná na ručnú prácu bez využitia 
strojov čo zaručuje originalitu každého kusa výrobku. Potom navštívime prvý slovenský orloj v Starej 
Bystrici, ktorý patrí medzi najväčšie atrakcie a architektonické skvosty Kysúc. Autobus ďalej zamieri 
do rázovitej obce Terchová, kde si v miestnom kostole pozrieme jedinečný drevený betlehém. Vo 
Vrátnej doline navštívime miestny horský pivovar Vŕšky a v rovnomennom penzióne sa naobedujeme. 
O našu dobrú náladu sa postará tradičná Terchovská muzika.  

• Plte na Váhu - Druhý výlet je určený pre trochu dobrodružnejšie povahy. Autobusom sa odvezieme 
do Strečna. Absolvujeme jedinečnú plavbu na pltiach Strečnianskou úžinou popod Starý hrad a hrad 
Strečno. Plavba na plti je skvelým zážitkom a ukážkou obnovenej tradície pltníctva na Váhu. Dĺžka 
splavovaného úseku je asi 7 km a plavba trvá približne 75 minút. Nasleduje plavba kompou popod 
hrad Strečno, a potom sa presunieme do Terchovej, kde si v miestnom kostole pozrieme jedinečný 
drevený betlehém. Vo Vrátnej doline navštívime miestny horský pivovar Vŕšky a v rovnomennom 
penzióne sa naobedujeme. O našu dobrú náladu sa postará tradičná Terchovská muzika. 

V sobotu 19. 5. 2018 podvečer sa môžete rozhodnúť pre spoločný program pre všetkých – delegátov 
i sprevádzajúce osoby. Čaká nás moderovaná prehliadka historického centra Žiliny spojená s návštevou 
Knihárskej dielne Lidy Mlichovej v známom Rosenfeldovom paláci. 

Sobotný večer vyplní Lionský galavečer v hoteli Holiday Inn so slávnostnou večerou, kultúrnym 
programom a tancom. 

Pre tých, ktorým sa bude v Žiline páčiť a zdržia sa do nedele 20. 5. 2018, je po raňajkách pripravená 
prehliadka Budatínskeho hradu a zámockého parku, spojená s úžasnou vyhliadkou z veže Budatínskeho 
hradu. Po prehliadke sa môžete rozhodnúť pre záverečný spoločný obed v Holiday Inn. 

Všetky informácie, podrobnosti, kontakty a prihláška sú k dispozícii na dištriktnom webe a rovnako aj na 
webe nášho klubu: http://www.lionsclub-zilina.sk/. 

 Členovia LIONS CLUBu Žilina 
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