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Pozvánka na mimořádný konvent D 122 – Česká republika a Slovenská republika 2020  

 
Vážené Lionky, vážení Lioni, milí členové lionských klubů LCI - Distriktu 122, Česká republika a 
Slovenská republika, 
 
dovolte mi, abych vás z pověření guvernéra distriktu, Liona Čestmíra Koželuhy pozval na zasedání 
mimořádného konventu LCI - D122, Česká republika a Slovenská republika, které se bude konat 
v sobotu 19. září 2020 v Hotelu GRAND v Brně, Benešova třída 18.  
 
Prezence a ověření mandátů pověřených zástupců lionských klubů (delegátů) začne v sobotu 
19.9.2020 v 8:00 hodin a uzavřena bude v 9:00 hodin. 
 
Začátek zasedání mimořádného konventu je naplánován na 10:00 hodin. Program je umístěn na 
webové stránce www.lionsclubs.cz nebo www.lionsclubs.sk 
 
Hostitelem mimořádného konventu LCI – Distriktu 122, Česká republika a Slovenská republika jsou 
Lioni z obou brněnských klubů a připravili pro účastníky i jejich doprovod následující doprovodné akce: 
 
Pátek 18. září 2020: 
 
Po ukončení zasedání kabinetu guvernéra D122 bude následovat slavnostní večeře v Hotelu Grand 
(cena 300,- Kč/osoba) 
V 19:00 hodin je možno navštívit divadelní představení Molierovy hry LAKOMEC v Městském divadle 
Brno (cena vstupenky je 560,- Kč), případně v tutéž hodinu v Janáčkově divadle Brno uvádějí 
Pucciniho operu Madam Butterfly (cena vstupenky 500,- Kč).  
Pro milovníky moravského folklóru a dobrého vína je v prostorách Hotelu Grand možno účastnit se od 
19 hodin večerního posezení u cimbálové muziky (bez poplatku, nápoje si každý hradí sám). 
 
Sobota 19. září 2020: 
 
Pro doprovod účastníků konventu je v dopoledních hodinách možnost účasti na komentované 
procházce městem Brno s průvodcem.  
 
V Hotelu Grand je zajištěn společný oběd, cca ve 13:00 hodin (cena 300,-Kč/osoba) jak pro účastníky 
mimořádného konventu, tak rovněž pro jejich doprovod. 
 
Pro účastníky mimořádného konventu bude připraven coffe-break v průběhu zasedání. 
 
POZOR: Organizátoři mimořádného konventu distriktu D122 – Česká republika a Slovenská republika, 
Lioni z Brna potřebují pro zajištění hladkého průběhu této slavnostní akce znát počty zájemců 
o jednotlivé doprovodné programy a společnou večeři v pátek 18.9., jakož i zájemce o komentovanou 
prohlídku města v sobotu 19.9 dopoledne a společný oběd. Proto vás prosí, abyste dali vědět na níže 
uvedené kontakty, nejpozději do konce prázdnin, tedy do 31.8. 2020, o které programy a v jakém počtu 
máte zájem.  
 
PDG Lea Janků, email: janku.lea@email.cz, tel. č.: +420 721 631 148 
 
Ubytování je zajištěno v Hotelu Grand Brno, rezervaci je třeba provádět individuálně na následující 
webové adrese: https://www.booking.com/hotel/cz/grandhotelbrno.cs.html 
Cena za jednolůžkový pokoj na 1 noc činí 1 400,- Kč, dvoulůžkový pokoj je za 1 800,- Kč.  
Vyplněnou přihlášku na mimořádný konvent zašlete nejpozději do 10.9.2020 k rukám sekretáře 
kabinetu Radima Dvořáka na email dvorak@snaha.cz  
 
S lionským pozdravem We serve 
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