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měsíčník
LOUNSKÝ

kulturní a sportovní

Všeobecný měsíční přehled kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných v Lounech a okolí.

LOUNY, POETICKY! 2020 (12. – 13. 6.)LOUNY, POETICKY! 2020 (12. – 13. 6.)
TAI-CHI V LEPŠÍM SVĚTLE (18. 6.)TAI-CHI V LEPŠÍM SVĚTLE (18. 6.)
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Lounský měsíčník vydává firma DIGON s.r.o., Na Valích 423, Louny. Případné příspěvky nebo inzerce 
domluvíte na tel.: 731 651 415 nebo na: digon@digon.cz, www.digon.cz
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Pozvánka na 12. zasedání
Zastupitelstva města Loun,

které se bude konat

v pondělí 15. června 2020 od 16.30 hodin
v KD Zastávka, popř. ve Velké zasedací místnosti radnice

Vzhledem k stále mimořádným podmínkám okolo nás bude místo jednání 
upřesněno prostřednictvím webových stránek.

www.mulouny.cz 
 

Spolek rodáků a přátel města Loun a okolí
z důvodů přijatých opatření proti šíření koronaviru 

překládá
zájezd na zámek v Děčíně z 5. června 2020 na 4. června 2021.

Vzpomínka u pomníku 
VK Ohře Louny
10. června mohou všichni, kteří chtějí uctít památku členů 
Veslařského klubu Ohře popravených a umučených v letech 
nacistické okupace, přijít do areálu VKO (bude po celý den 
zpřístupněn).

Den památky obětí 
komunistického režimu (27.6.)
V pátek 26. června se v 10.00 hodin koná pietní setkání 
před pamětní deskou na lounské sokolovně.
Během dne si může též kdokoli individuálně krátkým zasta-
vením připomenout temné období našich (nejen) dějin. 



změna programu vyhrazenazměna programu vyhrazena

Pá  5.6. 20.00 – 22.00
Večerní výstup na věž chrámu sv. Mikuláše
V letní sezóně vždy první pátek v měsíci (vstupné dle ceníku). 
Městské informační centrum Louny 
Pražská 95, 440 01 Louny, Tel.: 415 621 102, Email: info@mulouny.cz
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Při sběrové sobotě je možno od 8 h do 12 h odkládat 
pouze do přistavených velkoobjemových kontejnerů 
objemný odpad, a to starý nábytek, koberce, ma-
trace a železný odpad a vyřazená elektrozařízení.

Pokud potřebujete odložit nebezpečné odpady nebo 
objemný odpad mimo řádný termín sběrové soboty, 
využijte, prosím, sběrného dvora v Rybalkově ulici 
v Lounech.

9. 5. 10. 10.

4. 4. 19. 9.

Termíny sběrových sobot v roce 2020

13. 6. 7. 11.

Sběrové soboty v roce 2020

ZRUŠENO

3

Vše najdete na našem e-shopu 
www.Agroform.cz
Vše najdete na našem e-shopu 
www.Agroform.cz

Husova 2708, Louny
+420 734 313 708  
prodej@agroform.cz
www.agroform.cz

Prodej a servis čtyřkolky, motorky, 
skútry a elektro-kola, 
elektro-nářadí.

Prodej a servis zahradní techniky, 
závlahové systémy, substráty a hnojiva.

AUTORIZOVANÁ PRODEJNA A SERVIS HHECECHHTT V LOUNECH

yřkolky, moyy torky, yy
skútry a elektro-ko

lel kektro-náářřadadí.í
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Obnovená běžná otevírací doba 
– všechna oddělení:
Po: 15.00 – 19.00 hod.
Út – Pá: 9.00 – 18.00 hod.
So: 9.00 – 12.00 hod.
Ne: 14.00 – 17.00 hod.

Pobočka Domov pro seniory
Út: 8.00 – 9.30 hod.

Telefonní čísla 
odd. beletrie: 734 521 901 / naučná lit.: 734 521 902
studovna: 734 521 903 / dětské: 734 521 904
hudeb. odd.: 734 521 905 / kavárna Jeroným: 734 521 906

každé Út 17.00, ateliér
Anglický klub Novinka – obnovený klub. Místo se-
tkání lidí, vzájemně hovořících v anglickém jazyce. 
Tajemník klubu Jonáš Woloszczuk. Vstup zdarma.

od 25.5., prostory knihovny
Třetí věk – obnovení výuky Postupné obnovení 
výuky většiny předmětů za přísných hygienických 
podmínek a dodržování bezpečných rozestupů. 
Přesun do větších prostor, výuka v ateliéru, kongre-
sovém sále, pavilonu A, plenéru. Bližší informace a 
rozvrhy na www.mkl.cz/aktuality/treti-vek-obnoveni-
-vyuky. Nové termíny výuky k vyzvednutí v knihovně.

St 3.6. 16.00, oddělení naučné literatury
Literární odpoledne – Franz Kafka Přijďte se 
seznámit s životem a tvorbou osobností ze světa 
literatury. Každou první středu v měsíci přednes vy-
braných děl.

Po 8.6., Út 9.6., St 10.6. 17.00, kongresový sál
Konverzace v cizích jazycích V angličtině 8.6., v 
němčině 9.6., v ruštině 10.6. Vždy v kongresovém 
sále od 17.00. Téma „Život nás stále baví“. Lektor-
ky Magda Knížová (AJ), Margot Kratochvílová (NJ), 
Zinaida Tyburcová (RJ). Vstup zdarma, cena za stu-
dijní materiály 10 Kč.

Pá – So 12.6. 18.00 – 22.00, 
13.6. 10.00 – 16.00, Klub(ovna) Luna, 
Louny, Poeticky! 2020 Krajská postupová přehlídka 
uměleckého přednesu a divadla poezie Ústeckého kraje 
s výběrem na národní festival Wolkrův Prostějov 2020. 
Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva kultu-
ry ČR. Více informací na www.mkl.cz/prehlidky.

celý měsíc, galerie
S lehkostí pírek Lenka Elicarová, uměleckým jmé-
nem Aknell art, se věnuje především abstrakci kom-
binovanou technikou a airbrush.

Po – Pá 9.30 – 12.30, 14.30 – 16.30
KLUB(OVNA) LUNA Volnočasové zařízení v prosto-
rách bývalé pobočky na Luně. Program na detske.
mkl.cz nebo facebook.com/KlubovnaLuna, kontakt 
736 472 712. Každý týden pravidelné aktivity. Změna 
pravidelných aktivit vyhrazena. Vstupné pro rodiče s 
dětmi zpoplatněno 20 Kč za osobu.
Út 10.00 – 11.00 Děti na startu
St 10.00 – 12.00 Angličtina pro maminky s dětmi
Čt 10.00 – 12.00 Moderní nosičky (kontaktní rodičov-
ství, nosítka, šátky)
Pá 10.00 – 12.00 Klubík pro maminky (zaměřeno na 
první krůčky k socializaci, kontakt s vrstevníky, roz-
voj nových dovedností, básničky a říkanky)

každé Út 10.00 – 11.00, Klub(ovna) Luna
Děti na startu U všech dětí chceme probudit ra-
dost z pohybu. S vyškolenou instruktorkou Karolínou 
Homonai budou děti formou hry získávat nejen zá-
kladní sportovní dovednosti, ale především pocit, že 
pohyb je přirozený, zábavný a samozřejmý. Sportov-
né 30 Kč. Pod záštitou pod záštitou Fitness studio 
Hofmannovi, FISAF a www.detinastartu.cz.

PARK LOUNY Kavárna Café park otevřena denně v 
čase 14.00 – 20.00 hodin v souvislosti s aktuálním 
počasím. Od 25.5. otevřena vnitřní kavárna i terasa.

Čt 18.6. 17.00, Park Louny – pavilon A
Tai-chi v lepším světle Tematický večer, auto-
gramiáda nově vycházející knihy. Autor knihy Roman 
Steiger je prezidentem České asociace taijiquan, v 
současnosti vede přednášky, ukázky a veřejné kurzy 
tchaj-ťi čchüan a čchi-kung.

So 13.6., Park Louny – pavilon A
Free Style Aerobic sportovní show



D I V A D L O

VRCHLICKÉHO DIVADLO LOUNYÚt 16. 6. 19.00
Franz Werfel: JACOBOWSKI A STJERBINSKI 
(Rádobydivadlo Klapý) Židovský intelektuál, polský 
důstojník a krásná Francouzka prchají z nacisty oku-
pované Francie a s nimi zanikající svět první polovi-
ny 20. století v komedii pražského rodáka.
POČET VSTUPENEK JE OMEZEN, PŘI ZAKOU-
PENÍ VSTUPENKY DBEJTE NA DOSTATEČNÝ 
ODSTUP OD OBSAZENÝCH SEDADEL. DIVADLO 

SI VYHRAZUJE PRÁVO VÁM NABÍDNOUT  
V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ ROZESTUPU JINÉ SE-
DADLO. 
PŘÍMÝ PRODEJ VSTUPENEK BUDE ZAHÁJEN  
V DIVADELNÍ POKLADNĚ 16. 6. V 18.00 HODIN. 
Vstupné 100 Kč

 

V Ý S T A V Y

Výstavy výtvarných prací Klubu-E.F. v Domově seniorů 
Louny až do odvolání pozastaveny!

Klub E.F. LounyKlub E.F. Louny  
Soukromý výtvarný ateliér a škola volného času

TOMÁŠ BRAUN. Tomáš Braun (*1981) je hudební skladatel, kytarista, cellista, výtvarník, středoškolský 
pedagog a překladatel. Vystudoval pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem obor anglický jazyk. Je kapelníkem 
post-jazzového tria PLOY a spoluautorem grind-jazzového projektu BRAUNCHOLDA. Spolupracuje se 
současnou literární poetickou scénou (Olga Stehlíková, Básník Ticho). Výtvarnému umění se věnuje až  
v současnosti, a sice díky orkánu, který v roce 2019 porazil dvě stě let starou lípu – strom jeho dětství.  
Z jejího dřeva tvoří surreálné sochy a předměty.
O termínu vernisáže budeme včas informovat na www stránkách a FB galerie, pozvánky rozešleme s dosta-
tečným předstihem; bližší info na http://gej.vejr.cz

GALERIE EMILA JULIŠEGALERIE EMILA JULIŠE Tylova 151, Černčice.

Galerie města Loun  Galerie města Loun  

vladimír novák
krajiny současné i minulé

od 12. května 2020
OTEVŘENA!

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA VÝSTAVU

GALERIE MĚSTA LOUN VE VRCHLICKÉHO DIVADLE
OSVOBODITELŮ 411 
OTEVŘENO ÚTERÝ – SOBOTA OD 14 DO 18 HODIN
TEL.: 415 653 137, 415 653 141
WWW.GAML.CZ •  E-MAIL: GAML@GAML.CZ

Znamení, 2019, olej na plátně,  135 x 110 cm

Galerie bude otevřena od 12. května do 30. června 2020
Vernisáž výstavy se za účasti autora uskuteční 4. června 2020.
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otvírací doba: 
Út – Pá 9.00 – 17.00 
So – Ne (a svátky, pokud nejsou pondělkem) 10.00 – 17.00
Po zavřeno
Archeoskanzen Březno:
Út – Ne 9.00 – 16.00 
pondělí  zavřeno
V pokladně muzea se prodává: výrobky z mastku, orien-
tální dárkové předměty, přívěsky, suvenýry, káva a čaj. 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány obrazové záznamy pro 
dokumentační a propagační účely muzea.“
Od 1. října 2019 je pro veřejnost uzavřena expozič-
ní budova – dům Sokolů z Mor (Pivovarská čp. 43) z 
důvodu generální rekonstrukce. Provoz muzea není  
přerušen, pouze omezen – přístupná je část muzea 
s přírodovědnou expozicí (Pivovarská čp. 189). 
POZOR změna!!! Ulička mezi budovami čp. 189 a čp. 
43 v Pivovarské ul. uzavřena od 15. 1. 2020 z důvodu 
rekonstrukce. Vstup do muzea z ulice Beneše z Loun ko-
lem kostela Sv. Mikuláše NUTNO obejít - viz. mapa středu 
města na www.muzeumlouny.cz

JE LIBO VEJCE ?  výstava prodloužena do 
21. června                
Kdo nestihl navštívit výstavu před uzavřením muzea 
13. března, má ještě možnost, výstava se prodlu-
žuje. Až do 21. června si můžete přijít prohlédnout 
kalíšky na vajíčka ze sbírky akademické sochařky 
Jany Mézlové.  Vystaveno je 1 140 kalíšků rozlič-
ných tvarů i materiálů, různého stáří i původu. Na-
jdete zde i atypické originály vytvořené přímo pro 
sběratelku.

Čt 4. 6. od 17.00 velký sál radnice, přednáška
Uvedení projektu 
„500 let od zahájení stavby chrámu sv. Mikuláše“
V roce 1520 byly položeny základy kostela, který 
se stal symbolem Loun. Muzeum ve spolupráci s 
dalšími subjekty k tomuto výročí připravuje řadu 
akcí: cyklus přednášek, prohlídek, koncert, výstavu 
atd. Vrcholem by měla být rekonstrukce položení 
základního kamene kostela na náměstí na Den ev-
ropského dědictví 12. září. Úvodní přednáška pro-
jektu seznámí také s nejnovějšími objevy a s růz-
nými zajímavostmi, které se kostela týkají. Přednáší 
Jaroslav Havrlant.

Pá 12. 6. od 17.00 
NOC KOSTELŮ Od 19.30, 21.00 a 22.30 h. ko-
mentované prohlídky kostela sv. Mikuláše – provází 
J. Havrlant.
Lounská farnost ve spolupráci s muzeem pořádá 
výstavy: Náš kostel v proměnách času (500 let od 
položení základů chrámu sv. Mikuláše, 19–24 h.) 
a 800. výročí narození sv. Zdislavy v kostele Nejsv. 
Trojice a 14 sv. Pomocníků (17–21 h.)
Autobusové putování se kvůli omezením v sou-
vislosti s pandemií přesouvá pravděpodobně na 
sobotu 5. září. Budete včas informováni.

Čt 25. 6. od 17.00 velký sál radnice, přednáška
Stavební dílo Benedikta Rieda na Pražském 
hradě Královský stavitel Benedikt byl sice pocho-
ván v lounském kostele, ale velkou část života prožil 
na Pražském hradě, s nímž spojil vrchol své kariéry. 
Toto téma zasvěceně rozvede Ing. arch. Petr Cho-
těbor, CSc z odboru památkové péče Kanceláře 
prezidenta republiky.

ARCHEOSKANZEN BŘEZNO U LOUN
Žít pravěk – Edukační programy pro školy. 
Interaktivní programy pro děti, žáky a studenty od 
MŠ po univerzitu třetího věku. Kalendář se rychle 
plní, zarezervujte si termín včas! Informace nalez-
nete na webu skanzenu www.archeoskanzenbrez-
no.cz  Kontakty: 771 125 716, skanzen@muzeu-
mlouny.cz

M U Z E U M

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH



1. - 2. Po – Út v 17.30

JSEM TADY Když se slavný fran-
couzský šéfkuchař zčistajasna roz-
hodne vyrazit na druhou polokouli za 
tajemnou dívkou, kterou poznal na in-
ternetu, pak je jasné, že může jeho pří-
běh skončit všelijak.  Komedie / 98 min 
/ titulky / vstupné 150 Kč / přístupno

1. - 2. Po – Út ve 20.00

PROBLÉMISSKY V roce 1970 se 
v Londýně konala soutěž Miss World. 
Ta byla ve své době nejsledovanější 
televizní show světa s více než 100 
miliony diváků. Moderoval ji legen-
dární britský komik Bob Hope (Greg 
Kinnear). Miss World 1970 ale rozhod-
ně neprobíhala hladce a ze soutěže se 
stala doslova divoká jízda.  Komedie / 
drama / 106 min / titulky / vstupné 150 
Kč / přístupno

3. Út v 17.30
DIVOKÁ KARTA KINA SVĚT

AFRIKOU NA PIONÝRU
Cesta napříč africkým kontinentem na 
legendárních a hodně starých motor-
kách Jawa Pionýr. Celovečerní road 
movie přináší ještě bláznivější a od-
vážnější výpravu, než jaké známe díky 
žlutým trabantům Dana Přibáně. Právě 
jedné z kultovních expedic žlutých tra-
bantů se vedoucí výpravy motorek do 
Afriky, dobrodruh a režisér Marek Slo-
bodník sám na své Jawě 250 účast-
nil. Podobně, jako výrazné postavy 

 filmových komiksových 
vesmírů dostávají vlastní filmy, tak i 
jeho samostatné dobrodružství Afri-
kou na Pionýru mohou brát diváci jako 
takzvaný „spin-off“.  Road movie / 104 
min / slovensky / vstupné 150 Kč / 
přístupno

3. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

VYSOKÁ DÍVKA Rok 1945, Lenin-
grad. Obléhání města trvalo neuvěřitel-
ných 900 dní. Válka zdevastovala celé 
město i její obyvatele. Mezi zoufalými 
obyvateli dochází k vraždám, rabování 
a kanibalismu. V tomto pekle hledají 
dvě mladé ženy cestu, jak znovu začít 
žít mezi ruinami zničeného města. Film 
Vysoká dívka (2019) byl v Cannes vy-
brán do sekce Un CertainRegard, což 
je přehlídka 20 filmů zrůzných zemí 
Drama /  titulky / 137 min / doporuče-
no od 15 let

4. - 7. Čt – Ne v 17.30
5. - 7. Pá – Ne v 15.00
12. - 14. Pá – Ne v 15.00 
20. - 21. So – Ne ve 13.00
 27. - 28. So – Ne v 10.00

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ 
POKLAD Norm má na první pohled 
vše, co takový král ledového severu 
potřebuje. Je velký, správně chlupatý, 
má velké zuby i milovanou medvědici 
po boku. S jeho královským majestá-
tem a medvědí hrůzostrašností už je 
to ovšem trochu horší. Norm má rád 
hlavně zábavu, pohodu, kámoše, 

o jeho roztržitosti ani ne-
mluvě. Zato mu nechybí odvaha a 
dobré srdce a obojí bude znovu potře-
bovat …Animovaná komedie / 90 min 
/ dabing / vstupné 150 Kč / přístupno

4. - 7. Čt – Ne ve 20.00

NEVIDITELNÝ ATMOS „Už mě 
nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ 
Zlověstný vzkaz bývalého milence by 
se dal interpretovat různě. Jenže ten 
pravý význam je děsivý a nepředstavi-
telný. Leigh Whannell, režisér originál-
ního thrilleru Upgrade, přichází s další 
žánrovou lahůdkou, která inovativně 
oživuje legendárního hororového an-
tihrdinu.  Horor / thriller / 124 min / 
titulky / vstupné 150 Kč / doporučeno 
od 15 let

6. - 7. So – Ne v 10.00
13. - 14. So – Ne ve 13.00

JEŽEK SONIC  Modrý superrychlý 
ježek Sonic patří k největším videoher-
ním legendám. A protože o legendách 
se obvykle točí filmy, vznikla komedie, 
v níž bude hrdina rychlostí toho nej-
rychlejšího blesku prchat před svým 
neúnavným pronásledovatelem Dok-
torem Robotnikem.  Komedie / dabing 
/ vstupné 140 Kč / přístupno

6. - 7. So – Ne ve 13.00
13. - 14. So – Ne v 10.00
20. - 21. So – Ne v 10.00
27. - 28. So – Ne ve 13.00

FRČÍME  Snímek Frčíme nás za-
vede do světa fantazie, ve kterém se  
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Tel. 415652500      www.kinolouny.cz      změna programu vyhrazena
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JAMIE CULLUM ČERTOVA NEVĚSTA

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. SLEDUJTE www.kinolouny.cz tel.415652500. VŠECHNY PROJEKCE JSOU VE ŠPIČKOVÉ DIGITÁLNÍ KVALITĚ 

ZCELA VÝJIMEČNÝ 3-ROZMĚRNÝ ZVUK AUROMAX 26.1.1, KTERÝ  PŘEHRÁVÁ VŠECHNY PROSTOROVÉ FORMÁTY VČETNĚ DOLBY ATMOS 

A PROMĚNÍ BĚŽNÝ ZVUKOVÝ SIGNÁL VE SKUTEČNĚ OHROMUJÍCÍ TROJROZMĚRNÝ POSLECHOVÝ ZÁŽITEK, SE ZVUKY PŘICHÁZEJÍCÍMI ZE 

VŠECH STRAN I SHORA.
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CESTA ZA ŽIVOU VODOU
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DOLITTLE

K I N O

BARCO DIGITAL CINEMA 4KOD ÚNORA 2020 PROMÍTÁME VYBRANÉ FILMY V NEJVYŠŠÍM MOŽNÉM ROZLIŠENÍ OBRAZU 4096 x 2160

změna programu vyhrazena
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představí dva elfští teenageři, kteří se 
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby 
zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň 
kousek toho magického.  Animovaná 
komedie / 112 min / dabing  / vstupné 
160 Kč 3D / 150 Kč 2D

8. - 9. Po – Út v 17.30

CHLAP NA STŔÍDAČKU Již pat-
náct let št'astně vdaná Zuzana jednoho 
dne zjistí, že má její manžel Jiří delší 
dobu poměr s jinou ženou. Zuzana ne-
váhá a rozhodne se svou sokyni Lenku 
navštívit a učinit jí tak trochu netradiční 
návrh. Její plán je přímo skandální. Na-
vrhne jí totiž, že si rozdělí péči o Jirku 
a udělají z něj tak chlapa na střídačku. 
Lenka nakonec souhlasí a obě ženy 
představí tento nový způsob života 
Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před ho-
tovou věc. Co se všem zdá zpočátku 
jako perfektní plán, tedy jeden týden 
se svou ženou, ten druhý zase s mi-
lenkou, se nakonec může ukázat jako 
noční můra pro všechny. Komedie / 
109 min / vstupné 140 Kč / přístupno

8. - 9. Po – Út ve 20.00

LOV Lovení lidí jako sport? Děsivá 
představa, kterou se skupinka „jinak 
smýšlejících“ jedinců rozhodla vy-
zkoušet. Lov je znepokojivý originální 
thriller od tvůrců hororů Uteč, My a 
série Očista.  Akční thriller / 90 min / 
titulky / vstupné 150 Kč / doporučeno 
od 15 let 

10. St v 17.30

PRO SAMU Novinářce Waad Al-
-Khateab se narodí dcera Sama. Je 
to šťastná událost, i když k ní dojde v 
troskách syrského Aleppa, kde Waad 
a její manžel Hamza provozují jednu z 
posledních klinik. Vzhledem k tomu, že 
smrt je všudypřítomná a každá vteřina 

v těžce 

zkoušeném městě může být zároveň 
ta poslední, rozhodne se Waad nato-
čit pro svou dceru osobní deník, který 
zachycuje život v drastických kulisách 
války a zároveň slouží jako intimní 
vzkaz matky dceři Dokument / 95 min 
/ titulky / vstupné 130 Kč / přístupno

10. St ve 20.00

V MARIINĚ RÁJI Finsko, 1920. 
Charismatická kazatelka Maria Åker-
blom vede své oddané stoupence do 
Helsinek, mezi nimi i dospívající Salo-
me, která ji zbožňuje. Když se Salome 
spřátelí s místní dívkou z ulice Malin, 
její dosavadní pohled na svět dostává 
trhliny a Salome je najednou rozpol-
cená mezi příslibem nově objevené 
svobody a Mariinou nebezpečnou, 
všepohlcující láskou. 
Drama / 110 min / titulky / vstupné 150 
/ 75 Kč / doporučeno od 12 let

11. - 16. Čt – Út v 17.30 a ve 20.00 / 
18. - 21. Čt – Ne ve 20.00
 22. - 23. Po – Út v 17.30 a ve 20.00

BOURÁK  
Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem 
Trojanem v roli Bouráka, věčného fra-
jera, kterému teče do baráku i do života 
a rodina už ho má plný zuby. Ale i srd-
ce. Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, 
imaginárním městě na severu Čech, 
kde po revoluci zavřeli všechny fabriky 
a místo nich se vyrojily nonstop her-
ny, kasina a šlapky. V  jednom z těch 
nonstopů s automaty pro zoufalce 
pracuje i Kamila, osmnáctka, která už 
má života ve městě, kde chcípnul pes, 
plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní ro-
dina. Odevzdaná matka a otec, který 
kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. 
Zastydlý puberťák s otřískaným růžo-
vým Cadillacem, který chodí trsat rock 
and roll s holkou, co vypadá jako ze 
starého amerického katalogu na pod-
prdy. Scénář Bouráka napsal Petr Jar-

chovský a z námětu na sociální drama 
vznikla ulítlá černá komedie o dospělé 
dceři, která se rozhodne zachránit 
manželství svých nedospělých rodičů 
dřív, než půjde celá rodina ke dnu. 
Komedie / 105 min / vstupné 150 Kč / 
doporučeno od 12 let

17. St v 17.30 DOKUMENT + PRO-
HLÍDKA VÝSTAVY V KINECH

GAUGUIN Z NÁRODNÍ GALE-
RIE V LONDÝNĚ
Fascinující program začíná dokumen-
tem nahlížejícím na život a tvorbu 
Paula Gauguina, jednoho ze světově 
nejuznávanějších malířů všech dob. 
Natáčel se na Tahiti, ve Francii i ve 
velké Británii a sleduje Gauguinovo mi-
mořádné a leckdy kontroverzní umě-
ní. Na dokument navazuje soukromá 
prohlídka výstavy z Národní galerie v 
Londýně s názvem The Credit Suisse 
Exhibition: Gaugin Potrtraits natočená 
výhradně pro uvedení do kin. Diváci 
tak srkze filmové plátno získají uni-
kátní příležitost navštívit tuto výstavu 
s komentářem průvodců, současných 
umělců i světových odborníků. 
Dokumet / 90 min / titulky / vstupné 
200 Kč / doporučeno od 12 let

17. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

DOKONALÝ PACIENT Strhující 
příběh o největším právním skandálu 
ve švédské historii vypráví o repor-
térovi, který zpochybnil celý právní 
systém. Hannes Råstam se léta snažil 
prokázat nevinnu Thomase Quicka, 
odsouzeného k doživotnímu vězení na 
psychiatrii. Odhalil právní chaos, který 
Quicka do vězení dostal. Nikdo však 
neměl zájem na tom, aby byl osvobo-
zen a zproštěn vinny „nejhorší sériový 
vrah“ ve Švédsku, kanibalistický násil-
ník, který byl odsouzen za osm vražd a 
přiznal se k dalším dvaceti pěti. Příběh 
se před divákem rozbaluje jako
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Změna programu vyhrazena. Pro nejaktuálnějšní informace se můžete přihlásit na www.kinolouny.cz
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 rafinovaná skládačka a postupně od-
haluje neuvěřitelný případ, napínavý 
až do ohromujícího konce… 
Drama / 132 min / titulky / vstupné 
150 / 75 Kč / doporučeno od 12 let

18. - 21. Čt – NE v 17.30

KALIFORNSKÝ SEN Když se 
rozhodnete jít za svým snem, při-
pravte se, že to může bolet a že po 
cestě narazíte na spoustu křižovatek. 
Hvězda série Padesát odstínů Dakota 
Johnson hledá svůj Kalifornský sen 
ve stejnojmenné hudební romanci. 
„Myslím si, že příběh mladé ženy, 
které vsadila všechno na jednu kartu, 
aby mohla dělat vysněnou práci, tu už 
dlouho nebyl, naposledy snad Podni-
kavá dívka a Ďábel nosí Pradu“, říká 
režisérka Nisha Gantara. „Obě moje 
hrdinky jsou naprostým protipólem 
tohoto procesu. Jedna se do šoubyz-
nysu snaží za každou cenu dostat a 
druhá se v něm chce zuby nehty 
udržet,“ dodává.  Romantické drama 
/ 113 min / titulky / vstupné 150 Kč / 
doporučeno od 12 let

19. - 21. Pá – Ne v 15.00
26. - 28. Pá – Ne v 15.00

LASSIE SE VRACÍ 
Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlou-
hosrstá kolie Lassie jsou známá 
dvojka po celém okolí. Nerozluční 
a neoddělitelní kamarádi se nebojí 
žádné společné lumpárny a užívají si 
idylického života na venkově. Pak ale 
Floriánův táta přijde o práci a rodina 
se musí přestěhovat do malého bytu, 
kam mají psi přísný zákaz. Všichni 
jsou zdrcení, ale život umí být i tako-
vý. Verdikt je neúprosný, Lassie musí 
z domu pryč. Ujme se jí sympatický 
hrabě a vezme ji na své panství k se-
vernímu moři na druhém konci země 
jako dárek pro svou vnučku. Na první 
pohled by Lassie nemělo nic chybět. 
Její věrnost ale nemá hranic, a jakmile 
se naskytne příležitost, uteče.
Dobrodružný rodinný / 100 min / da-
bing / vstupné 150 Kč / přístupno

24. St v 17.30

NA KREV Časosběrný dokument 
zachycující osmou generaci loutkář-

ského rodu Kopeckých. Film zachycu-
je osmou generaci loutkářského rodu 
Kopeckých skrze bratry Rosťu a Vítka 
Novákovi v klíčovém období jejich 
existence – od roku 2014, kdy získali 
svůj vlastní prostor pojmenovaný Jat-
ka 78 a poprvé přičichli k ambicióz-
nějším projektům s novocirkusovým 
souborem Cirk La Putyka. 
Dokument / 90 min / vstupné 130 Kč 
/ přístupno

24. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

TRAFIKANT
Sedmnáctiletého Franze vyšle ma-
minka do Vídně, aby zde vypomáhal 
v trafice jejího známého. Jedním ze 
stálých zákazníků trafiky je i doktor 
Sigmund Freud. Navzdory rozdílné-
mu věku a množství zkušeností se 
oba hrdinové stanou blízkými přáteli. 
Mladičký Franz, až po uši zamilovaný 
do kabaretní tanečnice Anežky, touží 
po radách, jak získat dívčino srdce. Ty 
mu však neumí dát ani renomovaný 
Freud. Film natočený podle bestsel-
leru Roberta Seethalera citlivě zachy-
cuje dospívání mladého chlapce v na-
pjatém čase Hitlerova obsazení Vídně
Drama / 108 min / titulky / vstupné 
150 / 75 Kč doporučeno od 12 let 

25. - 28. Čt – Ne v 17.30 a ve 20.00 
29. - 30. Po – Út ve 20.00

3 BOBULE
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof 
Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se 
stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. 
Všední starosti je však odcizily a mo-
mentálně žijí odděleně. Toto je příběh 
renesance jejich lásky v překrásné 
krajině jižní Moravy.  Hrají: Tereza 
Ramba, Kryštov Hádek, Lukáš Lang-
majer, Miroslav Táborský  Komedie / 
103 min / vstupné 150 Kč / přístupno

29. - 30. Po – Út v 17.30

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEM-
STVÍ  Na společné večeři se sejde 
několik párů a po pár sklenkách se 
rozhodnou, že svoje telefony položí na 
stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefo-
náty budou ten večer sdílet. Zprávy se 
přečtou nahlas, hovory budou nahlas. 
Vždyť o nic nejde, bude zábava. Jenže 

právě naši chytří a mobilní kamarádi 
o nás vědí úplně všechno, znají naše 
tajnosti, druhé životy, drobné lži, mi-
lenky i milence. Nevinná hra se nej-
dříve vyvíjí jako báječná legrace, pak 
ale začnou chodit zprávy, které se 
svými partnery či přáteli raději nesdílí-
te. Rozjede se série šílených situací a 
trapasů, někomu u stolu bude nepří-
jemně horko a brzo bude horko úpl-
ně všem. Odejdou domů partnerské 
páry, které přišly, nebo budou v jiném 
složení nebo budou po večeři všichni 
single? 
Komedie / 111 min / dabing / vstup-
né150 min / doporučeno od 15 let
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KŘESŤANSKÉ AKCE



Z důvodu dočasného uzavření školy se akce do odvolání ruší . 
Informace budou zveřejňovány na stránkách školy, facebooku a instagramu.  
11. 5. 2020 by měla začít individuální výuka.

Základní umělecká škola Louny
Základní umělecká škola LounyPoděbradova 610, příspěvková organizace, Louny 440 01, tel.:  415 672 446,  email:  zus@zuslouny.cz,  www. zuslouny.cz

www.kinolouny.cz

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOSTFARNOST     DĚKANSTVÍ LOUNY:
Beneše z Loun 136, 440 01 Louny. Tel: 415 652 395

ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ LOUNYČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ LOUNY  
19. 6. se uskuteční od 17. 00 koncert ZUŠ Louny pod názvem "Prázdninové varhany"koncert ZUŠ Louny pod názvem "Prázdninové varhany". Organizačně zajišťuje 
Mgr. Derflerová.

Jakoubkova 1533, Louny, 
www.ccshlouny.wz.cz. 

změna programu vyhrazena
5

KŘESŤANSKÉ AKCE

Pravidelné mše sv. s nedělní platností v Cítolibech každou sobotu v 18:00 hod.
Pokud není uvedeno jinak, bohoslužby jsou v Lounech v kostele sv. Mikuláše. 
Mše svaté v Domově pro seniory Louny se obnoví po skončení omezení určených vládou . 

4.6. 17.30  mše sv. mše sv. v kostele Čtrnácti sv. 
Pomocníků Louny 
7.6. 9.00  mše svmše sv. – Slavnost Nejsv. Trojice.
7.6.  14.30  mše sv.mše sv. Dolní Ročov.
12.6. Noc kostelů. Noc kostelů. Program bude na plakátech, 
otevřeny budou kostely sv. Mikuláše, Čtrnácti 
pomocníků, a sv. Petra .
14.6. v 9.00. mše sv. mše sv. –  slavnost Boží Tělo, s 

požehnáním městu Louny.
14.6. ve 14.00 mše sv.mše sv. Vinařice
19.6. v 17.30 mše sv.mše sv. Nejsv. Srdce Ježíšovo , 
slavnost.
21.6. v 9.00 mše sv.  mše sv. 12. neděle v mezidobí.
27.6. ve 14.00 mše sv.mše sv. Měrunice. 
28.6. v 9.00 mše sv.mše sv.  13. neděle v mezidobí.
28.6. ve 14.00 mše sv. Vinařice.



Inzerce



Č E R V E N  2 0 2 0
Týdenní program tvůrčích skupin
Po 16,00 - 17,30   Výtvarné činnosti a kerami-
ka (předškoláci + žáci 1.stupně základní ško-
ly)  Mgr.Štěpánka Budinová U MOŘE – kombinovaná 
technika, STROM ŽIVOTA – malba na plátno, keramika 
-dokončení, výroba a kompletace 
Po  18,00 - 20,00   Výtvarné činnosti a mode-
lování (dospělí)   Mgr. Jiří Němčický STUD IE 
LISTNATÉHO STROMU - kresba štětcem (tuší nebo 
černou barvou), format A3 nebo A2, STUDIE SKUPINY 
STROMŮ A KEŘŮ – kresba štětcem, keramika
St 15,00 - 16,30   Výtvarné činnosti a mode-
lování (žáci 2. stupně základní školy)  Mgr. Jiří 
Němčický Výtvarné činnosti a modelování (žáci 2. 
stupně základní školy) STUDIE LISTNATÉHO STROMU 
- kresba štětcem (tuší nebo černou barvou), format A3 
nebo A2, STUDIE SKUPINY STROMŮ A KEŘŮ –kresba 
uhlem nebo silnější tužkou  STUDIE KŮRY STROMU – 
kresba tužkou, formát A4, keramika                   
Čt 16,00 - 17,30  Školička předškoláků s ro-
diči - začátečníci (výtvarné činnosti a keramika pro 
děti od 3 let + dramatická a hudební výchova jako je-
jich motivace Mgr. Martina Přibíková

 TVOŘÍME Z NASBÍRANÝCH PŘÍRODNIN - 
přetváříme, dotváříme, změníme přírodniny, v ateliéru 
poskládáme jeden nebo vice obrázků, přírodniny roz-
pohybujeme, nazdobíme se jimi nebo ukryjeme v nich, 
keramika - dokončení, výroba a kompletace                                                                      

PŘIPRAVUJEME - SRDEČNĚ ZVEME!
 OTVÍRÁNÍ LÉTA - VERNISÁŽ V ZAHRADĚ
- výstava prací členů Klubu-E.F. ročníku 2019-20
- internetová i-EF škola - výstava domácích prací členů 
Klubu-E.F. z doby mimořádných karanténních opatření
- zábavné tvůrčí odpoledne na závěr 22. klubo-
vého ročníku - rodiče tvoří společně s dětmi
DOBROU NÁLADU A BUŘTÍKY S SEBOU!
ZÁPIS  do klubového ročníku 2020 - 21, středy - 
3.,10.,17.,24.9.2019 od 17 do 18 hodin

Kontakt: 723 537 509  ef.klub@centrum.cz
facebook ef.klub
Mgr. Jiří Ekrt, zakladatel KLUBU-E.F.

SNP 2206 440001 Louny (bývalá restaurace LUNA)
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„Pomoc bližnímu“ z.s. „Pomoc bližnímu“ z.s. Senior klubSenior klub
Každý čtvrtek v červnu od 14 hod je schůzka v klubu. další informace budou zveřejněny na dveřích klubu a 
v České ulici včetně webu. Nejlépe přímo ve čtvrtek v klubu. 

změna programu vyhrazena
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Inzerce

Prodejna barev - 5. května 1667, 440 01  Louny (u Kauflandu)
Tel.: 602 441 734 / e-mail: obchod@thermocolor.cz

Inzerce

Thermo-Color s.r.o.

- široká nabídka interiérových barev
- tónovací centrum
- zajištění realizace malířských prací

SVAZY, KLUBY 

A JINÉ ORGANIZACE

soukromý výtvarný ateliér a škola volného času

KLUB E. F. LOUNY  KLUB E. F. LOUNY  ATELIÉR a KLUBOVNA - Denní stacionář Louny, Fügnerova 1668, proti mateřské škole a hřišti

gymnázia do dvora vpravo - vchod za rohem. Kontakt: 723 537 509, ef.klub@centrum.cz. 



změna programu vyhrazena

SPORT
SPORT

JÓGA V ZUŠ, Poděbradova 610, Louny
Po dobu platnosti "stavu nouze" 
je cvičení zrušeno.
Kontakt: lektorka jógy pro děti i dospělé Al Abiadová 
Dagmar, tel. č.: 777 902 230, e-mail:  alabiadova@
seznam.cz, facebook: Dáša Abiadová

TĚLESNÁ CVIČENÍ, PÉČE O TĚLO A MYSL

Až do odvolání v R studiu jógu cvičit nelze.
Všechny lekce jsou zrušeny.

R studio  
Louny 

10
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HATHAJÓGA s Jindřiškou Riedlovou
je do konce června zrušena. Zahájení cvičení 
proběhne ve čtvrtek 3. září 2020 v  10:00 hodin 
v ZUŠ, Poděbradova 610, Louny. 
Informace: Ing. J. Riedlová, tel.: 736 765 474, 
mail: j.riedlova@zuslouny.cz

Lokomotiva Louny – oddíl házené   

HÁZENÁ

Studio JANA JOGA 

PO SKONČENÍ KARANTÉNY!!!
Po: 8.30 Cvičení pro seniory 
10.00 a 17.45 Cvičení podle L. Mojžíšové
15.30 Kurz pro zdravá záda začátečníci
16.30 Pokročilí,  19.00 Pilates
Út: 8.00, 15.00, 17.15 a 19.00  Joga 
16.00 Kurz pro zdravá záda
St: 16.30,17.45 Joga, 19.00 Pilates
Čt: 15.30 Balony, 17.15 a 19.00 Joga
Ne 17.30 Joga, 19.00 Mohenžodaro kurz
Více na: 604 700 309 (prosím o SMS) - Jana 
Pavlíková

BM STUDIO

Lounská správa sportovních areálů, 
příspěvková organizace

Rybalkova 2673
440 01 Louny

Sledujte webové stránky a Facebook. 
Více na www.hazenalouny.cz

Až do odvolání je BM studio za-
vřené. Ale i přesto jsme i nadále 
s Vámi. Zacvičte si s námi pro-
střednictvím live streamů. Jednotlivá živá vysílání 
pro dospěláky i pro děti najdete na facebooku a na 
našich webovkách. K lekcím můžete i ze zázna-
mu.Po otevření studia budou vypsány nové kurzy  
a můžete se těšit na nové lekce pro zdravá záda
s fyzioterapeutkou.

CVIČENÍ PRO VŠECHNY!
Do odvolání ZRUŠENO
Sledujte webové stránky a Facebook. 
 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ 
HALA LOUNY  – POSILOVNA
Rybalkova 2673, Louny, 440 01
Provozní doba:
Po – Pá 7.30 - 21.00  
So – Ne 10.00 - 16.00



změna programu vyhrazena

AGILITY
Inzerce

STUDIO PRO ZDRAVÍ A KRÁSU
Vaše beauty&estetické studio v Lounech
Tel.: 776 775 711, studio@zazvorkova.eu 
www.studioprokrasu.cz 

estetické, beauty procedury, 
liposukce, nejnovější 
přístrojové metody ošetření. 
Studio pro zdraví a krasu, Žatecká 11, Za Branou, 

tel. 776 775 711. 

PILOXING S ANIČKOU
cvičíme v 17.30, úterky, na Speciální ZŠ (ul. Podě-
bradova). Cena lekce 70,-, rezervace v SMS na 720 
223 207. Piloxing je jedinečná kombinace Pilates, 
boxu a tance - ideální cardio trénink pro všechny 
ženy, neváhejte se přidat!

11

TURISTIKA

19.6.2020 - Praha - Vyše-
hrad se v termínu nekoná.
Náhradní termín měsíc 
srpen. 

Klub českých turistů

Příměstský tábor POHODA 
zaměřený na celkový rozvoj osobnosti pořádají  Stopy, z.s. pro děti  z Lounska ve věku od 6 do 15 let 
ve dnech 27. – 31. července 2020 a 3. – 7. srpna 2020
v Základní umělecké škole Louny, Poděbradova 610 v době od 7:00 do 17:00 hodin. 
 
Zajištěn je bohatý program, pitný režim, dopolední i odpolední svačiny, teplý oběd a výlet vlakem do ZOOparku v 
Chomutově.
Cena za jeden týden: 1.800 Kč
Info: www.stopy-zs.cz
Přihlášky: Ing. J. Riedlová, garant programu,  tel.: 736 765 474– mail: J.riedlova@zuslouny.cz, 

                                     

 



Rybalkova 2673, 440 01 Louny, www.sportlouny.cz nebo         Lounská správa sportovních areálů

JSME TU PRO VÁS,
NAVŠTIVTE NÁS

centralkladno.cz


