
 

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

12. – 14. 5. 2023 

HLAVNÍ VEČERNÍ PROGRAM / pátek a sobota 12. a 13. 5. 2023 



SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ / RAUT / KONCERT  
pátek 12. 5. 2023 / Hotel Metropol 
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 Páteční večer si zpříjemníme společenským setkáním v Hotelu Metropol. Čeká nás bohatý 
raut, dobré pivo a víno. O zábavu se postarají členové Lions Clubu České Budějovice. 
Společně si zanotujeme při skvělé hudbě v podání skupiny DJANGOS. 

 



KONCERT – SKUPINA DJANGOS 
pátek 12. 5. 2023 / Hotel Metropol 

3 

 Rakouští Lioni z LC Rohrbach, skvělí hudebníci a baviči, rozpoutají svou hudební energii už 

během pátečního večera. 



SLAVNOSTNÍ LIONS GALAVEČER 
sobota 13. 5. 2023 / DK Metropol / Restaurace Metropol 

 V sobotu na závěr dne nás čeká Galavečer s bohatým programem. K poslechu a tanci zahrají 
Jihočeský folklórní soubor Úsvit a skupina Živý Jukebox. Budeme se dobře bavit, jíst i pít, tančit 
i zpívat. V charitativní tombole budou losovány cenné dary, včetně několika zcela osobních, 
které šťastným výhercům předají členové Lions Clubu České Budějovice.  
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VYSTOUPENÍ – JIHOČESKÝ SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ ÚSVIT 
sobota 13. 5. 2023 / DK Metropol / Restaurace Metropol 

 Na úvod večera vystoupí Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit, který má svůj domov v srdci 
jižních Čech - v královském městě České Budějovice, a již několik desítek let patří mezi 
špičkové soubory regionu. Soubor byl založen v roce 1951. O široký repertoár lidových písní 
a tanců se stará pěvecká a taneční skupina doplněná malou dudáckou muzikou. 
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KONCERT – HUDEBNÍ SKUPINA ŽIVÝ JUKEBOX 
sobota 13. 5. 2023 / DK Metropol / Restaurace Metropol 

 Po zbytek Galavečera nás bude doprovázet skupina Živý Jukebox, profesionální kapela, 

která roztančí publikum na každé akci a s repertoárem čítajícím 5 000 písní splní jakékoli 

hudební přání. Na scéně je od roku 2009 a každým rokem vystupuje na stovkách eventů. 
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