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XXX. KONVENT LCI, DISTRICT 122 
ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

12. – 14. 5. 2023, ČESKÉ BUDĚJOVICE 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY  
 
Registraci k účasti na konventu zašlete, prosím, souhrnně za jednotlivé Lions cluby nejpozději do 20. 4. 2023 na 
emailovou adresu: ucertika@seznam.cz k rukám Antonína Kozla. M: 604 414 240. 
 
Přihlášku si stáhněte z distriktního webu buď: 
A. ve formátu Excel /doporučujeme/, vyplňte jména a počty účastníků u jednotlivých aktivit – v případě, že se 

aktivity nebude zúčastňovat, vyplňte číslovku 0, čímž bude tato skutečnost jednoznačná. Tabulka za vás vypočte 
cenu, kterou uvidíte na jejím konci v řádku „k úhradě celkem“. 
 

B. ve formátu PDF, kde si vše budete muset dopočítat ručně. 
 Platbu proveďte na účty, a to buď v czk, nebo v Euro taktéž do 20. 4. 2023. 
 

Informace k jednotlivým aktivitám a službám: 
 

1. UBYTOVÁNÍ 

Ubytovací služby si delegáti a jejich doprovod objednávají dle zadání distriktu samostatně. Zvýhodněné ceny pro 
účastníky konventu jsou projednány v: 
 

Hotel Metropol www.hotelmetropolcb.cz   
Senovážné nám. 248/2, 37001 České Budějovice 6  
48.9717750N, 14.4790906E 
1/1 1.700,- czk nebo 74 Euro 
1/2 2.100,- czk nebo 91 Euro 

- rezervace je možná pouze písemně na e-mail info@hotelmetropolcb.cz, do předmětu nebo přímo do textu 
uveďte heslo Lions Club. 

 
Grandhotel Zvon www.hotel-zvon.cz 
Náměstí Přemysla Otakara II. 90/28, 37001 České Budějovice www.hotel-zvon.cz/ 
48.9742775N, 14.4752503E  
1/1 2.760,-czk nebo 120 Euro 
1/2 2.990,-czk nebo 130 Euro 
- rezervace je možná pouze písemně na e-mail : jitka.charvatova@hotel-zvon.cz 
Shora uvedené ceny jsou vč.Dph. a snídaně, neobsahují případné náklady na parkování – případný požadavek na 
parkování, které je u obou hotelů možné je třeba řešit v rámci reservace ubytovacích služeb přímo s hotelem. 

 
Reservaci obou hotelů je nezbytné provést dle shora uvedených podmínek, v případě, že budete reservovat 
prostřednictvím jiných kanálů, negarantují hotely shora uvedené ceny. Reservaci je nutno provést nejpozději do 20. 
4. 2023, při pozdější reservaci není garantovaná kapacita. V obou hotelech je projednán brzký check in, tedy možnost 
dřívějšího ubytování účastníků konventu již od 13.00 hod. 
 

2. PŘÍJEZD DELEGÁTŮ A HOSTŮ KONVENTU / pátek 12. 5.  

V pátek 12. 5. 2023 bude probíhat registrace účastníků konventu, a to v recepci hotelu Metropol od 13.00 hod. 
Hosté ubytovaní v Hotelu Metropol tedy budou zaregistrováni při svém příjezdu, hosté ubytovaní v Grandhotelu 
Zvon se budou moci zaregistrovat při příchodu na společenský večer v Hotelu Metropol až do 22. hodin večer. 
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JEZZ s.r.o. 

3. JEDNÁNÍ KABINETU / pátek 12. 5.  

V pátek 12. 5. 2023 v restauraci Hotelu Metropol v čase 14.00 - 16.00 hod. 
 

4. SPOLEČENSKÝ VEČER / pátek 12. 5.  

V pátek 12. 5. 2023 v restauraci Hotelu Metropol v čase 18.00 - 23.00 hod.  
Firma liona Petra Šímy Catering bez hranic pro nás připraví nezapomenutelný gastronomický zážitek, který nám 
zpříjemní naši rakouští prátelé z LC Rohrbach a jejich hudební skupina Djangos. 
 

5. SNÍDANĚ / sobota 13. 5.  

Snídaně proběhnou v čase 07.30 – 09.30 v obou hostitelských hotelech. 
 

6. ŠKOLENÍ FUNKCIONÁŘŮ / sobota 13. 5.  

Předpokládané školení by mělo proběhnout v sobotu v ranních hodinách – zatím nebylo ze strany distriktu 
upřesněno. 
 

7. KONVENT / Slavnostní část, oběd, pracovní část, cofee break / sobota 13. 5.  

Konvent proběhne v DK Metropol Senovážné nám. 248/2, 37001 České Budějovice 6 v čase 10.00 – 16.00 hod. 
48.9712258N, 14.4786292E 
Registrace delegátů bude probíhat ve vstupní hale DK Metropol od 09.00 hod. do 12.00 hod. 
 

8. DOPROVODNÝ PROGRAM / sobota 13. 5. 

Účastníci doprovodného programu se sejdou v 10.30 hod. u Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. 
48.9740900N, 14.4742125E 

Odkud budou pokračovat pěšky do kavárny Vlnna Sokolský ostrov 462/1, 37001 České Budějovice 1 
 48.9750747N, 14.4709339E 
a odtud dále lodí do pivovaru Samson - Lidická tř. 458, 370 01 České Budějovice 7 

48.9634244N, 14.4743286E 
a po exkursi pivovaru, ochutnávce pivovarských specialit a procházce městem zpět k Samsonově kašně, což bude 
výchozí bod pro všechny zájemce i z řad delegátů konventu ke společné kostýmované prohlídce Českých Budějovic, 
která začne v 16.30 u Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. 

48.9740900N, 14.4742125E 
 

9. SLAVNOSTNÍ GALAVEČER / sobota 13. 5.  

Slavnostní galavečer proběhne v  restauraci DK Metropol nám. 248/2, 37001 České Budějovice 6 v čase 19.00 – 24.00 
hod. 

48.9712258N, 14.4786292E 
Dress code : Black Tie 
 

10. SNÍDANĚ / neděle 14. 5.  

Snídaně proběhnou v čase 07.30 – 09.30 v obou hostitelských hotelech. 
 

11. VOLNÝ PROGRAM / neděle 14. 5.  

 Doporučujeme prohlídku pivovaru Samson, individuální prohlídku města České Budějovice, návštěvu 
Českého Krumlouva, Hluboké nad Vltavou, Třeboně, Holašovic a dalších mimořádných míst našeho krásného 
regionu. 

 Využít můžete rovněž nabídku volných vstupů do vybraných výstavních institucí: Jihočeské muzeum 
v Českých Budějovicích www.muzeumcb.cz / Alšova jihočeská galerie www.ajg.cz / Regionální muzeum 
v Českém Krumlově www.muzeumck.cz  

 

 

 Děkujeme partnerům a podporovatelům Lions Clubu České Budějovice:                        

http://www.muzeumcb.cz/
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http://www.muzeumck.cz/

