
 
 

PROGRAM 
 

XXVII. konventu LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 122 – Česká republika a 
Slovenská republika konaný ve dnech 24. – 26. května 2019 v Pardubicích –  

 Dům techniky, nám. Republiky 2686. 
 
Den první 24. 5. 2019, páteční aktivity: 
 
1-Příjezd: 
 

- registrace, včetně doprovodu 14.00-20.00, Hotel Zlatá štika, Štrossova 127,530 03 Pardubice. 
 
2-Ubytování: 
 
 Ubytování si objednává každý samostatně. Zvýhodněné ceny ubytování jsou zajištěny v těchto 
 hotelech: 

- Hotel Zlatá štika, Štrossova 127,530 03 Pardubice, možnost stravování,  
- Hotel Arnošt, Arnošta z Pardubic 676, 53002 Pardubice, možnost snídaně, 

 
3-Prohlídka pivovaru: 
 
       -     Pardubický pivovar a.s., Palackého třída 250, 530 33 Pardubice, exkurze, kde se pivo vaří,    
 povídání o pivovaru, malá ochutnávka, 

- 17,00 odjezd autobusu od Hotelu Zlatá štika, 
- 17,15 odjezd autobusu od Hotelu Arnošt, 
- 17.30 – 19.00 zahájení, prohlídka, malé občerstvení, 
- 19.00 ukončení akce, odjezd účastníků akce autobusem do hotelu. 

 
 
 

https://hotel-zlata-stika.hotel.cz/map/
https://hotel-zlata-stika.hotel.cz/map/
https://arnost.hotel.cz/map/
https://www.google.com/maps/dir/50.0347414,15.7730372/pardubick%C3%BD+pivovar/@50.0349215,15.7586563,15z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x470dccbe92e5f52d:0xa99c206ca9508add!2m2!1d15.7616952!2d50.0358945


 
4-Večerní posezení s hudbou Davida Wiljo Kangase a rautem v Hotelu Zlatá štika:  
 

- 20.00 – 01.00 hudba a raut, volná zábava, 

 Dress code - Smart casual 
 
 
 
Den druhý 25. 5. 2019, sobotní aktivity: 
 
1-Příjezd: 
 

- registrace, včetně doprovodu 09.00-12.30, Dům techniky, nám. Republiky 2686, 1. podlaží. 
 
2-Ubytování: 
 
 Ubytování si objednává každý samostatně. Zvýhodněné ceny ubytování jsou zajištěny v těchto 
 hotelech: 

- Hotel Zlatá štika, Štrossova 127,530 03 Pardubice, možnost stravování, 
- Hotel Arnošt, Arnošta z Pardubic 676, 53002 Pardubice, možnost snídaně. 

 
 
 
  
3-Školení sekretářů a správců webu: 
07.45 -  společný odchod od Domu techniky,  
08.00 - 09.30 školení, Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice,    
 Karla IV. 13, 530 02 Pardubice. 
 
4-Zahájení, program konventu:  
 
        -      slavnostní část         10.00 – 11.30 hod, 

- oběd (tříchodové menu, výběr ze tří jídel), Dům techniky   11.30 – 13.00 hod, 
Coffe break (káva, voda, občerstvení) 

- pracovní část          13.00 – 16,00 hod. 
  
5- Skupinové focení:  
 

- 16-16:30 hod, focení na schodech Východočeského divadla Pardubice  
- 16:30-17:30 hod, komentovaná prohlídka divadla, povídání o divadle, U Divadla 50, 

531 62 Pardubice.  
 
6-Doprovodný program: 
 

 I. kvalifikace na 129. Velkou pardubickou steeplechase:  
 11.00-18.00 

         -    odjezd autobusem od Hotelu Zlatá štika v 10.00, od Hotelu Arnošt v 10.15, 
- maximální počet 75 osob (viz níže), 
- degustace vín, 
- raut (sýry, uzeniny, zeleninové saláty, ovoce, pečivo, teplé jídlo, nealkoholické nápoje, víno, 

pivo), 
- hudební podbarvení akce,   
- jízda kočárem spojená s komentovanou prohlídkou dráhy a překážek, 
- jednotlivé dostihy 
- návrat autobusem zpět k hotelům 

 
 
 

https://www.google.com/maps/place/D%C5%AFm+techniky+Pardubice+spol.+s.+r.+o./@50.0372899,15.7748194,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470dcc934a4ab61f:0x1b912ff231635559!8m2!3d50.0372899!4d15.7770081
https://hotel-zlata-stika.hotel.cz/map/
https://arnost.hotel.cz/map/
https://www.google.com/maps/place/V%C3%BDchodo%C4%8Desk%C3%A9+divadlo+Pardubice/@50.0369098,15.7754961,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470dcc9330f0854f:0xa228b5c423b6bddf!8m2!3d50.0369098!4d15.7776848?hl=cs
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BDr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovoce
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADno
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pivo


 
 Naučně zážitkový program:  

 09.30-16.30 
        - 09.15 organizovaný odchod s průvodcem od hotelů          

- komentovaná prohlídka historického jádra Pardubic, 
- plavba lodí Arnošt z Pardubic, proplutí zdymadlem a vylodění v Kuněticích, 
- přejezd autobusem k Restauraci pod Kunětickou horou, oběd, výstup na Kunětickou horu 

spojený s prohlídkou hradu,  
- odjezd autobusem zpět k hotelům, možnost vystoupení u VČD Pardubice – prohlídka 

divadla od 16.30. 
 
 Prohlídka Východočeského divadla Pardubice:  

 16.30 – 17.30 
- komentovaná prohlídka divadla, 
- povídání o divadle, 
- není zajišťována organizovaná přeprava k divadlu, adresa U Divadla 50, 531 62 Pardubice 

 
  7- Galavečer v KD Dukla: 
   20.00-02.00 
 

- 19.15 odjezd autobusů od hotelů, 
        - 20.00 zahájení, zdravice primátorů, guvernéra a dalších hostů, 
        - večeře, tříchodové menu, víno, raut, 
        - překvapení večera, nevšední hudební hosté, 
        -  hudba k poslechu a tanci, 
        - lidový harmonikář u rautového stolu. 
 

  Dress code - Semi formal 
 
 
Den třetí 26. 5. 2019, nedělní aktivity: 
 
1-Snídaně 

- 8:00 – 10:00 dle hotelu 
 
2-Doprovodný program:  
 
Lanové centrum Pardubice 
 
         - sleva na vstupné 20 %, 

- možnost občerstvení,  
- možnost lezení, sjíždění, houpání,    
- ceny, dle ceníku vydaného LcP. 

 
Golf resort Lázně Bohdaneč 
 

- možnost občerstvení a oběda, 
- možnost hry za snížené Green Fee 900,-Kč na osobu  
- v případě zájmu Vám hru zarezervujeme, v takovém případě vyplňte údaje v registračním 

formuláři pod pořadovým číslem 17.  
 
   
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/place/Kulturn%C3%AD+d%C5%AFm+Dukla/@50.0248017,15.7623285,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470dcc98e01de863:0x3a3753c2c6e5ad1c!8m2!3d50.0248017!4d15.7645172
https://www.google.com/maps/place/Lanov%C3%A9+centrum+Pardubice/@50.0470143,15.7750754,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470dcce88ba26b6d:0x3fece9eedf9a2111!8m2!3d50.0470143!4d15.7772641
https://www.google.com/maps/place/Golfov%C3%A9+h%C5%99i%C5%A1t%C4%9B+L%C3%A1zn%C4%9B+Bohdane%C4%8D/@50.0897948,15.6884999,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470c324c39da6fe3:0xcb4898683e032045!8m2!3d50.0897948!4d15.6906886


Upozornění a pokyny k odeslání platby a k vyplnění registračního formuláře delegátů a 
doprovodu Konventu: 
 
a- Části formuláře označené pořadovým číslem 1. – 16. vyplňte podle požadavku uvedeného v záhlaví, 
 
b- V části DOPLŇKOVÝ PROGRAM u pořadového čísla 11 „I. kvalifikace na 129. Velkou pardubickou 
steeplechase“ je „max. kapacita 75 osob“. Tento program z důvodu kapacity lóží a naplněnosti prostor 
Dostihového závodiště a.s. neumožňuje účast na této akci více zájemcům. V případě zájmu o tuto akci, 
prosíme, kontaktujte sekretáře LC Pardubice na e-mailu petr.kotynek@post.cz a ujistěte se, že Vaše 
zamyšlená účast již není nad kapacitními možnostmi akce.  Vyplněním této akce přistupujete k zásadě 
„Dřívější datum doručení formuláře má přednost před pozdějším doručením“. 
 
c- CENU CELKEM uvedenou v registračním formuláři pod pořadovým číslem 15 uhraďte nejpozději  
    do 10. 4. 2019 na korunový účet konventu vedený u ČSOB:        287599144/0300 
   číslo účtu  
  IBAN: CZ5003000000000287599144          BIC: CEKOCZPP          
                                                     
 ZA VČASNOU PLATBU VÁM PŘEDEM DĚKUJEME  
 
d- Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, nejpozději do 25. 3. 2019 jako přílohu na elektronickou   
     adresu:           konvent2019@lions-club.cz 
 
e) V případě zájmu o rezervaci hry v Golf resort Lázně Bohdaneč, vyplňte údaje v registračním formuláři 
     pod pořadovým číslem 17.  
 
V případě otázek k vyplnění přihlášky nebo k organizaci konventu nás prosím kontaktujte: 
Alexandr Krejčíř +420 736 752 242, Ludmila Ministrová +420 602 290 868 
 nebo e-mail: konvent2019@lions-club.cz 
 

mailto:petr.kotynek@post.cz
mailto:konvent2019@lions-club.cz

	Dress code - Smart casual
	Dress code - Semi formal

