
XXVI. KONVENT LCI, D 122, ČR a SR 18. – 20. 5. 2018. Podrobný program

PIATOK 18. 5 . 2018

Májový benefičný koncert LIONS CLUBu Žilina. 

18. mája 2018 o 18.00 sa v Dome umenia Fatra v Žiline uskutoční už 14. ročník 
benefičného koncertu, ktorým si Lioni zo žilinského klubu pripomínajú slávnostné chvíle z roku 
2001, keď bol LIONS CLUB Žilina počas „Charter Night“ prijatý do svetovej rodiny Lionov. 

Sme veľmi radi, že v našom meste už 44 sezón pôsobí Štátny komorný orchester 
(SLOVAK SINFONIETTA), ktorý vznikol roku 1974 ako jediný orchester "mozartovského typu" na
Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v 
krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Vysoká profesionalita 
orchestra a nádherná hudba umocňujú naše každoročné oslavy.  

V roku 2018 sme náš májový benefičný koncert zaradili do sprievodného programu XXVI: 
Konventu Lions Clubs International D 122 – Česká republika a Slovenská republika. Uskutoční sa 
v piatok 18. mája po zasadnutí Kabinetu guvernéra. V úvode koncertu sa uskutoční slávnostná 
výmena prezidentov žilinského klubu, prijmeme do našich radov nového člena a výťažok 
z koncertu venujeme formou symbolického šeku mestskému športovému klubu nevidiacich
a slabozrakých športovcov. V závere krátkej úvodnej slávnosti odovzdá guvernér dištriktu
diplomy LCI predstaviteľom ŠKO Žilina za ich dlhoročnú ochotu a pomoc pri organizovaní tohto 
vznešeného podujatia.

Milí priatelia, veríme že si zo slávnostného koncertu odnesiete nielen pekný umelecký
zážitok, ale aj povznášajúci pocit z krásnej hudby, ale i z toho, že sme svojou troškou, v duchu
nášho hesla „We Serve“, prispeli tým, ktorí to potrebujú.

Po skončení koncertu sa z Domu umenia Fatra presunieme do neďalekého reštauračného zariadenia VIX, 
kde nás čaká spoločenský večer spojený s večerou formou rautu, víno, ľudová hudba ... 



Piatkový spoločenský večer. 

18. mája 2018 od 19.45, VIX Restaurant
Večera formou rautu, s vínom a ľudovou hudbou. 
Nadväzuje na Májový benefičný koncert v Dome umenia 
Fatra, odkiaľ sa jeho účastníci presunú do neďalekej 
reštaurácie VIX, asi 2 minúty peši.
Z hotela Holiday Inn je to peši cca 11 minút a z hotela
Slovan cca 6 minút peši (informácia pre tých, ktorí sa
koncertu nezúčastnia).
K dobrému jedlu a vínku vám muzikanti zahrajú na
ľudovú nôtu, zaspievame si, možno aj zatancujeme. 

SOBOTA 19. 5 . 2018

V sobotu sa uskutoční slávnostná i pracovná časť XXVI. Konventu LCI D 122 – ČR a SR. Pre tých, 
ktorí sa nezúčastnia rokovania je pripravený sprievodný program. Je možnosť vybrať si jeden 
z dvoch autobusových výletov:

1. Okrasa Čadca, Slovenský orloj Stará Bystrica, Terchová, Vrátna – Pivovar a Penzión Vŕšky

Odchod autobusu od hotela Holiday Inn 9.00
Cesta Žilina - Čadca  9.00 – 9.30
Prehliadka - Okrasa Čadca 9.30 – 11.00
Cesta Čadca – Stará Bystrica 11.00 – 11.30
Slovenský orloj - prehliadka 11.30 – 12.15
Cesta Stará Bystrica – Terchová 12.15 – 12.45
Terchová Betlehém - prehliadka 12.45 – 13.00
Obed a prehliadka Pivovaru Vŕšky 13.00 – 15.00
Odchod do Žiliny 15.00

Okrasa Čadca
Výrobné družstvo OKRASA bolo založené v roku 1954 a špecializuje sa výhradne na tradičnú výrobu 
sklenených vianočných ozdôb. Výroba je zameraná na ručnú prácu bez využitia strojov, čo zaručuje 
originalitu každého kusa výrobku.
Dizajnérky každoročne vytvárajú módne kolekcie vianočných ozdôb pre nasledujúcu sezónu. Jednotlivé 
kolekcie vychádzajú z aktuálnych módnych trendov a vzorov. Každý rok prezentuje svojim zákazníkom
ucelený sortiment noviniek. V ponuke má široký sortiment sklenených ozdôb, ktorý po dobu existencie
výrobného družstva prekročil viac ako 12 000 rôznych vzorov. 
Niekoľko tisíc vzorov je prezentovaných celoročne vo vzorkovej sieni v hlavnej budove firmy, ktorá je 
sprístupnená všetkým .
Šesťdesiatročná tradícia výroby sklenených ozdôb v Okrase Čadca je zárukou, nielen kvality výrobkov, 
ale aj flexibility a serióznosti obchodných vzťahov. 



Slovenský Orloj – Stará Bystrica

Netradičnou a tak trochu aj svetovou stavbou je Slovenský orloj v obci Stará Bystrica. Jedná sa o 
prvý orloj nielen na Kysuciach, ale dokonca na celom Slovensku. Zaujímavosťou je aj to, že 
Starobystrický orloj je jeden z najmladších a najpresnejších orlojov na celom svete. Je tiež
považovaný za najväčšiu drevenú sochu na Slovensku.  

Slovenský orloj v Starej Bystrici. Orloj v celej svojej kráse. Naozaj sa vydaril, čo poviete?  

Navštíviť tento drevený orloj preto určite odporúčame, je to skutočný unikát. Za zmienku tiež 
stojí to, že orloj sa nachádza na námestí v centre Starej Bystrice, ktoré je veľmi pekne upravené 
a zrekonštruované. Atmosféru námestia s orlojom veľmi pekne dotvárajú aj okolité budovy, 
ktoré sa nesú v podobnom architektonickom žánre. Preto celé námestie s budovami aj orlojom
pôsobia veľmi konzistentným a nerozhádzaným dojmom, čo je v rámci Slovenska ozajstný 
unikát.

Terchovský drevený Betlehem

Unikátny vyrezávaný drevený
betlehem sa nachádza v
predsieni kostola sv. Cyrila a
Metoda v centre obce
Terchová. Terchovský ľudový 
rezbár Štefan Hanuliak,
odlievač figurín Jozef Holub a 
mechanik pohybu Štefan
Krištofík zrealizovali svoj
nápad a nainštalovali v kostole
sv. Cyrila a Metoda krásny
pohyblivý betlehem v roku
1967.



Pivovar Vŕšky
Prvý horský pivovar Vŕšky. Oficiálne začal svoju prevádzku slávnostným otvorením 21. 06. 2012. 
Všetky druhy Piva Vŕšky sú varené tradičným českým spôsobom, nie sú pasterizované ani inak 
konzervované, preto je potrebné ich skladovať v chlade. 

Penzión Vŕšky a Drevenice Terchová 

Rezort sa nachádza v jednej z turisticky
najatraktívnejších lokalít Slovenska, v rázovitej obci
Terchová. Svojou polohou v tesnej blízkosti
Národného parku Malá Fatra predstavuje ideálne
miesto pre strávenie dovolenky. V reštaurácii si dáme
výborný obed s výborným nepasterizovaným pivom
a k tomu nám zahrá známa Terchovská muzika.

Posilnení na duchu i na tele nasadneme do autobusu a vrátime sa späť do Žiliny, do hotela Holiday Inn. 

2. Plte na Váhu, Strečno, Terchová drevený betlehem, Vrátna – Pivovar a Penzión Vŕšky

Odchod autobusu od hotela Holiday Inn 9.00
Cesta Žilina - Strečno Gazdovský dvor 9.00 – 9.30
Strečno Gazdovský dvor – plťovisko Barierová 10.00 – 10.15
Plavba na pltiach do Strečna 10.45 – 12.00
Plavba kompou Strečno – Nezbudská Lúčka 12.10 – 12.20
Cesta Nezbudská Lúčka – Terchová 12.20 – 12.55
Terchová Betlehém - prehliadka 13.00 – 13.15
Obed a prehliadka Pivovaru Vŕšky 13.15 – 15.00
Odchod do Žiliny 15.00

V osemsto ročnej histórii slovenského pltníctva významné miesto patrí Žiline a jej okoliu. Súvisí 
to aj s tým, že leží na brehoch rieky Váh, ktorá svojou dĺžkou a vyhovujúcou šírkou koryta bola 
akoby predurčená na využitie na prepravu dreva vodnou cestou na veľkú vzdialenosť. 
Poskytovala teda dobré podmienky pre výkon azda ojedinelého remesla i obživu človeka 
pltením a zároveň i rozvoj obchodu s drevom. 
Strečniansky prielom pohorím znamenal pre pltníkov dobrodružstvo, ale tiež nezvyčajné zážitky 
prvých cestovateľov. Hlboký priesmyk s množstvom meandrov, vymyslených i skutočných 
nástrah s panenskou prírodou Malej Fatry, ktorému trónia dva hrady, bol úsekom, na ktorý sa
tešili, i ktorého sa obávali.



Budeme splavovať asi sedem kilometrový úsek rieky Váh a veselá plavba (vyhrávajúc na 
harmonike) nám potrvá približne 75 minút.

Kompa Strečno 

Jedinečný prevoz cez rieku Váh, počas ktorého 
si užijete krásny výhľad na hrad Strečno 
a okolie.

Terchovský drevený Betlehem

Unikátny vyrezávaný drevený
betlehem sa nachádza v
predsieni kostola sv. Cyrila a
Metoda v centre obce Terchová.
Terchovský ľudový rezbár Štefan 
Hanuliak, odlievač figurín Jozef 
Holub a mechanik pohybu
Štefan Krištofík zrealizovali svoj
nápad a nainštalovali v kostole
sv. Cyrila a Metoda krásny
pohyblivý betlehem v roku
1967.



Pivovar Vŕšky
Prvý horský pivovar Vŕšky. Oficiálne začal svoju prevádzku slávnostným otvorením 21. 06. 2012. 
Všetky druhy Piva Vŕšky sú varené tradičným českým spôsobom, nie sú pasterizované ani inak 
konzervované, preto je potrebné ich skladovať v chlade. 

Penzión Vŕšky a Drevenice Terchová 

Rezort sa nachádza v jednej z turisticky
najatraktívnejších lokalít Slovenska, v rázovitej obci
Terchová. Svojou polohou v tesnej blízkosti
Národného parku Malá Fatra predstavuje ideálne
miesto pre strávenie dovolenky. V reštaurácii si
dáme výborný obed s výborným nepasterizovaným
pivom a k tomu nám zahrá známa Terchovská
muzika.

Posilnení na duchu i na tele nasadneme do autobusu a vrátime sa späť do Žiliny, do hotela Holiday Inn. 

Historické centrum Žiliny

V čase od 17:00 – 18:30 majú všetci účastníci podujatia možnosť spoločného programu pre 
delegátov aj sprevádzajúce osoby s názvom „Historické centrum Žiliny“. Jedná sa o moderovanú
prehliadku so sprievodcom spojenú s návštevou Knihárskej dielne Lidy Mlichovej
v Rosenfeldovom paláci (obmedzený počet návštevníkov). Rosenfeldov palác bol postavený  
v secesnom štýle v roku 1907 podľa žilinského architekta Mikuláša Rautera. Architektúrou 
pripomína viedenský Belvedér a je považovaný za najkrajšiu budovu v meste.

Lions Galavečer v hoteli Holiday Inn 

Sobotný večer vyplní Lionský galavečer. Podujatie sa uskutoční v kongresovej sále Millenium 
(konajú sa v nej aj naše benefičné plesy). Začneme o 20.00 slávnostným privítaním hostí 
guvernérom dištriktu a prezidentom LIONS CLUBu Žilina. Nasleduje slávnostná servírovaná
večera s vínom a nealko nápojmi. Pozývame vás aj na kultúrny program a tanec. Do tanca bude 
hrať tanečná skupina Aretic. Vo foyeri budú muzicírovať muzikanti na ľudovú nôtu, máme pre 
vás pripravenú aj ochutnávku piva z horského pivovaru Vŕšky a samozrejme otvorený bude aj 
dobre zásobený bar. Neskôr večer bude hosťom k dispozícii rýdzo slovenský raut (bryndzové 
halušky, strapačky, pirohy, kapustnica ....). Ochotný personál je pripravený postarať sa o nás až 
do skorých ranných hodín.



NEDEĽA 20. 5 . 2018 

Budatínsky hrad.

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.

Budatínsky hrad (pôvodne hrad, neskôr prestavaný na zámok) sa nachádza v Žilinskej mestskej
časti Budatín, pri sútoku riek Váh a Kysuca. Je zachovalý a sprístupnený verejnosti. Sídli v ňom 
Považské múzeum. Vznikol ako strážny hrad v druhej polovici 13. storočia. Postavený je na 
skalnom ostrohu na strategicky významnom mieste, pri brode na sútoku Váhu a Kysuce, kde sa
vyberalo clo. Význam hradu zvýrazňovalo aj mohutné opevnenie. Základom hradu bola 
mohutná kruhová obytná veža v kamennom opevnení, ktorá sa v pôdoryse zachovala podnes a
vytvára charakteristickú siluetu Budatínskeho zámku.


