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měsíčník
LOUNSKÝ

kulturní a sportovní

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY:
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V KLUB(OVNĚ) LUNA
PARK LOUNY – PROMÍTÁME (25. 7., 31. 7.)

Kino Svět „ FILM NAŽIVO“ 
18.7. ve 21.00 La Putyka: Kaleidoscope 
31.7. ve 21.00 Losers Cirque Company: Vzduchem



POZVÁNKA 
NA VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ
u příležitosti 108. výročí narození Kpt. Otakara Jaroše v Lounech, 

které se uskuteční za přítomnosti vedení města Loun a členů společen-
ských organizací v Lounech 

v pátek 31. července 2020 od 11 hod. 
u rodného domu v Kolonii V Lounech.

Srdečně zve město Louny a Česko-ruská společnost. 

Nové číslo časopisu Z LOUN!
Koncem června vyšlo další, v pořadí již druhé, číslo městského časopisu. Časopis si můžete vyzvednout 
například v Městském informačním centru na Mírovém náměstí nebo přečíst v elektronické verzi prostřed-
nictvím webových stránek města Loun: www.mulouny.cz 

Poděkování 
V čase odeznívající pandemie a s tím spojeného rozvolňování nařízení dovolte zpětně poděkovat těm, kteří 
se podíleli na tom, abychom všichni vyšli z tohoto ohrožení ve zdraví, a stáli v tzv. první linii – zdravotníkům, 
lékárníkům, policistům, hasičům, sociálním pracovníkům, řidičům hromadné dopravy, pedagogům, proda-
vačům, zaměstnancům MÚ, dobrovolníkům a mnohým dalším, kteří i za této situace poskytovali služby 
občanům. Všem těm patří náš velký dík!
          vedení města

2 změna programu vyhrazena

Úřední hodiny pro občany  
v době  od 1. 7. do 31. 8.: 

 Pondělí 7.30 - 17.00

 Úterý 7.00 - 14.00

 Středa 7.30 - 17.00

 Pátek 7.00 - 13.45

MĚSTO LOUNY

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu Louny 
v době letních prázdnin
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Pohodové prázdniny
Tentokrát obzvláště zasloužené a klidné prožití prázdnin, dovolených a léta vůbec přejeme všem ředitelkám 
a ředitelům mateřských, základních a středních škol, učitelkám, učitelům a ostatním zaměstnancům, a 
děkujeme za úsilí, tentokrát neomezené zvoněním a rozvrhem hodin, které věnovali našim nejmladším 
generacím. 

Při této příležitosti zmiňme i nepřerušenou činnost kolektivu MŠ Přemyslovců, která po celou dobu nouzo-
vého stavu nabízela rodičům a jejich dětem své služby.  



LOUNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHYLOUNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY    Mírové náměstí LounyMírové náměstí Louny
So 6. 7.   8 - 12 hod / So 20. 7.   8 - 12 hod  So 6. 7.   8 - 12 hod / So 20. 7.   8 - 12 hod  Nabídka a prodej čerstvé zeleniny, 
ovoce, rostlin, potravin a produktů přednostně  z Loun a okolí. www.lofatr.cz 

změna programu vyhrazena 3

INFORMAČNÍ CENTRUM LOUNY
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Pá, 5.7.  20.00 – 22.00

Večerní výstup na věž chrámu 
sv. Mikuláše
Vstupné dle ceníku MIC
 
Městské informační centrum Louny
Pražská 95, 440 01 Louny, Tel.: 415 621 102,
Email: info@mulouny.cz

M. JAN HUS A LOUNY (výročí)
Přes staletí Mistr Jan Hus stále oslovuje naše občany listem (dopi-
sem) Lounským, v němž mj. píše:

„…Zapřísahám Vás, nejdražší, milujte se vespolek, stůjte v jedno-
tě, nedejte se nijakým způsobem mezi sebou rozděliti a dbejte, aby 
nepovstávaly žádné rozkoly, zrady, nepřízně a hněvy…“.
Proto vzpomeňme 6. července jedné z největších osobností našich 
národních dějin, od jejíhož hrdinného odchodu z pozemského světa 
uplyne 605 let. 

Během dne si může též kdokoli individuálně krátkým zastavením a 
zamyšlením u pomníku na Mírovém náměstí připomenout tohoto 
reformátora církve.  Foto: archiv NO CČSH

Lounský měsíčník  vydává firma DIGON s.r.o., 
Na Valích 423, Louny. Případné příspěvky nebo inzerce domluvíte na tel.: 415 658 697 nebo na: 
digon@digon.cz, www.digon.cz



PRO DĚTI
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Prázdninová otevírací doba
– všechna oddělení:
Po: 15.00 – 19.00 hod.
Út – Pá: 9.00 – 18.00 hod.
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Pobočka Domov pro seniory / Nemocnice Louny
Út: 8.00 – 9.30 hod. Prázdninové termíny: 7.7., 
28.7., 4.8. a 11.8.

Telefonní čísla
odd. beletrie: 734 521 901
naučná lit.: 734 521 902
studovna: 734 521 903
dětské: 734 521 904
hudební odd.: 734 521 905

od 25.5., prostory knihovny
Třetí věk – obnovení výuky
Obnovení výuky většiny předmětů za přísných hygi-
enických podmínek a dodržování bezpečných roze-
stupů. Přesun do větších prostor, výuka v ateliéru, 
kongresovém sále, pavilonu A, plenéru. Bližší infor-
mace a rozvrhy na:
www.mkl.cz/aktuality/treti-vek-obnoveni-vyuky. 
Nové termíny výuky k vyzvednutí v knihovně.

St – Pá 1.– 10.7. 8.00 – 15.30, Klub(ovna) Luna
Příměstský tábor „Stezkami za zábavou  
a poznáním“ Pro děti ve věku 7 – 15 let, pro děti 
pohybově zdatné. Orientace v terénu podle map  
a turistických značek, zábavné aktivity v přírodě, zís-
kání nových zkušeností. Lektorky Iva Doborotová, 
Věra Drápalová. Cena 700 Kč / osoba. Informace na 
www.mkl.cz/tabory.

St – Pá 1. – 31.7., dětské oddělení
Prázdninová pohlednice
Děti, chystáte se o prázdniny cestovat? Pošlete nám 
z navštívených míst pohled. Pokud cestou narazíte 
na knihovnu, nechte si na něj dát její razítko. Nejza-
jímavější pohlednice a pozdravy odměníme knihou 
či jiným dárkem. Naše adresa: Městská knihovna 
Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny.

St – Pá 1. – 31.7., Lounsko
Města a obce čtou 2020 
Kooperativní projekt měst, obcí a knihoven Lounska. 
Populární putovní stan, scénická čtení, deskové hry, 
pasování čtenářů, dětské besedy, doprovodné akce 
aj. Vstup volný, bližší informace na:
www.knihovnyln.cz.

Po – Pá 13. – 17.7. 8.00 – 15.30, 
Klub(ovna) Luna, Park Louny – pavilon A
Tematický týden – fotografický týden
Pro děti ve věku 8 – 15 let. Seznámení s fotografií 
a fotoaparátem, hravou formou se děti naučí, jak 
zachytit ten správný moment a jak si fotografová-
ní užít. Fotíme na mobil nebo tablet. Lektorky Věra 
Drápalová, Iva Dobrotová. Cena 800 Kč / osoba. 
Informace na www.mkl.cz/tabory.

Po – Pá 20. – 24.7. 8.00 – 15.30, 
Park Louny – pavilon A
Tematický týden – divadelní a herecký  
týden 
Pro děti ve věku 9 – 15 let. Pro ty, kteří mají rádi 
divadlo, jsou otevřeni světu a novým podnětům, 
pro ty, kteří se nestydí v kolektivu, láká je herectví 
a chtěli by proniknout do tajemství, co se skrývá za 
oponou. Lektorky Bibi Marešová, Johana Prošková. 
Cena 800 Kč / osoba. Informace na www.mkl.cz/
tabory.

Po – Pá 27. – 31.7. 8.00 – 15.30,
 Park Louny – pavilon A
Tematický týden – sportovní a zdravotnický 
týden Pro děti ve věku 8 – 15 let. Sportovně zamě-
řený program, zdravotnické znalosti, záchranářské 
metody. Lektoři Jonáš Woloszczuk, Nikola Fraňko-
vá. Cena 800 Kč / osoba. Informace na www.mkl.
cz/tabory.

celý měsíc, galerie
S lehkostí křídel Lenka Elicarová, uměleckým 
jménem Aknell art, se věnuje především abstrakci 
kombinovanou technikou a airbrush.
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KLUB(OVNA) LUNA
V průběhu měsíce července v klubovně příměstský 
tábor Stezkami za zábavou a poznáním a tematic-

ky zaměřený Fotografický týden. Více informací na 
www.mkl.cz/tabory. Během letních prázdnin klubov-
na zcela uzavřena 20. – 31.7. a 17. – 28.8.
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změna programu vyhrazena

PARK LOUNY

Kavárna Café park otevřena denně v čase 
14.00 – 21.00 hod. v souvislosti s aktuálním po-
časím.

každý Čt 18.30 – 20.30, Park Louny – pavilon A
Open floor Volný taneční parket a reprodukovaná 
hudba. Pořádá MKL ve spolupráci s Taneční školou 
Fénix. Vstupné 150 Kč za pár.

Ne 19.7. 18.00, Park Louny – pavilon A
Léto s tebou S živou kapelou a netradiční zába-
vou. První seznamka naživo v Lounech v krásném

prostoru pavilonu A. Nový začátek, na který neza-
pomenete.

So 25.7. 21.30, Park Louny – amfiteátr
Promítáme! – Vlastníci Komedie pro ty, co to 
nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Komedie, ČR, 
97 minut. Vstupné 100 Kč. Změna filmu vyhrazena.

Pá 31.7. 21.30, Park Louny – amfiteátr
Promítáme! – Yesterday
V důsledku záhadného globálního zatmění nikdo 
nezná kapelu Beatles. Pouze neúspěšný písnič-
kář Jack. Komedie, hudební, USA, UK, 116 minut. 
Vstupné 100 Kč. Změna filmu vyhrazena.

!!!ochutnávka na srpen:
So 1.8. 17.00, prostory knihovny
Oslava 10 let v domě č. 1  Výročí 10 let knihov-
ny v domě č. 1 na Mírovém náměstí. Výstava, foto-
grafie, koncert.

So 8.8. 21.30, Park Louny – amfiteátr
Promítáme! – Staříci Komedie pro ty, co to ne-
zažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Drama, road movie, 
ČR, 97 minut. Vstupné 100 Kč.
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Inzerce

GALERIE EMILA JULIŠEGALERIE EMILA JULIŠE

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

Klub E.F. LounyKlub E.F. Louny  

Tylova 151, Černčice.

VÁCLAV ŠVANKMAJER - JDU S KOSOU NA LOV ŽIRAFY. V. Š. (syn Evy a Jana Švankmajerových, nar. 
1975) je výrazným představitelem nejmladší generace autorů ovlivněných surrealismem a imaginativní tvorbou 
vůbec. Věnuje se především filmu, malbě a kresbě, od roku 2012 také básnické tvorbě, (sbírka Dýka štěstí, 2013, 
nakladatelství Sdružení Analogonu). Jeho dílo je ovlivněno zvláště imaginativními postupy H. R. Gigera, Martina 
Stejskala, Konrada Klaphecka, Salvadora Dalího, inspiraci  však nachází též v pokleslých projevech komerčně 
iracionální horrorové a sci-fi produkce. Výstava prodloužena do konce července 2019. Návštěvy galerie po 
předchozí dohodě na tel. 602 456 314 nebo mailem info@vejr.cz. Podrobnosti na http://gej.vejr.cz

Soukromý výtvarný ateliér 
a škola volného času

V Ý S T A V Y

PERUC:
Galerie u Plazíka Peruc
Miroslav „Doyleman“ Krhounek
Prolétám
Výstava Prolétám fotografií Miroslava Krhoun-
ka bude zahájena v Galerii u Plazíka na Peru-
ci vernisáží v sobotu 4.července 2020 ve 14 
hodin. Výstava bude přístupná až do 30.srpna 
2020 vždy o víkendech a svátcích od 10 do 17 
hodin, popřípadě po dohodě. 

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

Inzerce

STOP ŘASÁM A PLÍSNÍM NA FASÁDÁCH
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1.7. St v 17.30.
3. - 4. 7. Pá – So ve 22.00 
10. - 11. 7. Pá – So ve 22.00
17.7. Pá ve 22.00

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ 
Na společné večeři se sejde několik 
párů a po pár sklenkách se rozhod-
nou, že svoje telefony položí na stůl 
a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty 
budou ten večer sdílet. Zprávy se pře-
čtou 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 nejdří-
ve vyvíjí jako báječná legrace, pak ale 
začnou chodit zprávy, které se svými 
partnery či přáteli raději nesdílíte. 
Komedie / 111 min / dabing / vstup-
né150 min / doporučeno od 15 let

1. 7 . St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

TO MUSÍ BÝT NEBE Elia Sule-
iman hlavní postava a vypravěč, 
utíká z Palestiny a hledá alternativní 
domov, jen aby si uvědomil, že Pa-
lestina je vždycky s ním. Příslib nové-
ho života se brzy promění v komedii 
omylů. Ať se vydá jakkoliv daleko, od 
Paříže po New York, něco mu připo-
míná domov: policie, hraniční kontro-
ly a rasismus nejsou nikdy daleko… 
Komedie / 97 min / titulky / vstupné 
150 / 75 Kč / doporučeno od 12 let

2. - 5. 7. Čt – Ne v 17.30 a ve 
20.00
6. - 7. 7. Po - Út ve 20.00
9. - 12. 7. Ćt – Ne v 17.30 a ve 20.00 
16. - 17. 7. Čt – Pá v 17.30 a ve 20.00
18. 7. So v 17.30
19. 7. Ne v 17.30 a ve 20.00
27. - 28. 7. Po – St v 17.30

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

3. - 5. 7.  Pá – Ne v 15.00 
4. - 5. 7.  So – Ne v 10.00 
11. - 12. 7. So – Ne ve 13.00
18. - 19. 7. So – Ne ve 13.00

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 maje-
státem a medvědí hrůzostrašností už 
je to ovšem trochu horší. Norm má 
rád hlavně zábavu, pohodu, kámoše, 
o jeho roztržitosti ani nemluvě. Ani-
movaná komedie / 90 min / dabing / 
vstupné 150 Kč / přístupno

4. - 5. 7. So- Ne ve 13.00
10. - 12 .7. Pá – Ne v 15.00
11. - 12. .7. So – Ne v 10.00

LASSIE SE VRACÍ Dvanáctiletý 
chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie 
Lassie jsou známá dvojka po celém 
okolí. Nerozluční a neoddělitelní ka-
marádi se nebojí žádné společné 
lumpárny a užívají si idylického živo-
ta na venkově. Pak ale Floriánův táta 
přijde o práci a rodina se musí pře-
stěhovat do malého bytu, kam mají 
psi přísný zákaz. Všichni jsou zdrce-
ní, ale život umí být i takový. Verdikt 
je neúprosný, Lassie musí z domu 
pryč. Ujme se jí sympatický hrabě 
a vezme ji na své panství k severní-
mu moři na druhém konci země jako 
dárek pro svou vnučku. Dobrodružný 
rodinný / 100 min / dabing / vstupné 
150 Kč / přístupno

6. - 7. 7. Po – Út v 17.30
20. - 21. 7. Po – Út v 17.30

BOURÁK Komedie Ondřeje Trojana 
s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, 
věčného frajera, kterému teče do ba-
ráku i do života a rodina už ho má plný 
zuby. Ale i srdce. Příběh se odehrává 
ve Šlukdorfu, imaginárním městě na 
severu Čech, kde po revoluci zavřeli 
všechny fabriky a místo nich se vy-
rojily nonstop herny, kasina a šlapky. 
V  jednom z těch nonstopů s auto-
maty pro zoufalce pracuje i Kamila,  
osmnáctka, která už má života ve 
městě, kde chcípnul pes, plné zuby.
A ještě víc ji štve vlastní rodina.
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JAMIE CULLUM ČERTOVA NEVĚSTA
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HODNÝ DINOSAURUS
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T‘MĚŘ DOKONALÁ 
TAJEMSTVÍ

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA / SLEDUJTE www.kinolouny.cz / tel.: 415 652 500 / 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 PŘICHÁZEJÍCÍ-

MI ZE VŠECH STRAN I SHORA.

www.kinolouny.cz

K I N O

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

PREM. ČR

3 BOBULE



Odevzdaná matka a otec, který kšef-
tuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Za-
stydlý puberťák s otřískaným růžovým 
Cadillacem, který chodí trsat rock and 
roll s holkou, co vypadá jako ze sta-
rého amerického katalogu na podprdy. 
Komedie / 105 min / vstupné 150 Kč / 
doporučeno od 12 let

8. 7. St v 17.30 DIVOKÁ KARTA KINA

SAMOTÁŘI – OBNOVENÁ PREMIÉRA 
PO 20 LETECH  Kultovní komedie Davi-
da Ondříčka a Petra Zelenky přichází 
v obnovené premiéře po 20 letech od 
svého vzniku do kin v digitálně restau-
rované verzi. Samotáři,  se v době 
svého vzniku stali originální generač-
ní výpovědí, která mimořádně zarezo-
novala s pocity diváků. Prostřednictví 
kaleidoskopu absurdních a bizarních 
situací si kladou Samotáři otázku, zda 
v dnešním světě je ještě možné trvale 
milovat a zda dokážeme lásku vzá-
jemně sdílet a naplnit. A právě proto 
dokáží také dnes oslovovat i publi-
kum, které v době jejich vzniku ještě 
nebylo na světě.Samotáře vidělo od 
premiéry v roce 2000 přes 600 tisíc 
diváků. Komedie / 103 min / vstupné 
130 Kč / diporučeno od 15 let

8. 7. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

JÍT KRÁST KONĚ   Listopad 1999. 
Sedmašedesátiletý Trond žije na sa-
motě a těší se, že i Nový rok 2000 
stráví sám. S příchodem zimy přišel 
na to, že má souseda, muže, kterého 
znal v dávném roce 1948. Tehdy v 
létě bylo Trondovi čerstvých patnáct 
let a netušil, že jeho otec ho donutí 
nést břemeno jeho zrady a zmizení… 
Bylo to léto, kdy Trond dospěl a ucítil 
vůni ženy, po které toužil. Stejné ženy, 
s níž jeho otec hodlal strávit zbytek 
života… Drama / 122 min / titulky / 

vstupné 150 / 75 Kč / doporučeno 
od 12 let

13. - 14. 7. Po – Út v 17.30

MEKY Byl to tehdy jeden z největ-
ších šoků naší populární hudby, po 
čtrnácti nepřetržitých vítězstvích Kar-
la Gotta v anketě Zlatý slavík mu tuhle 
nejprestižnější hudební cenu Česko-
slovenska vyfouknul plachý brýlatý 
outsider, zpěvák Miro Žbirka z Brati-
slavy. Psal se rok 1982, Meky zažíval 
svou vlastní beatlemánii, psal hity, 
které žijí doteď. Mimo reflektory měl 
za sebou už řadu bolesti, před sebou 
měl dlouhou cestu plnou zvratů až 
k natáčení ve vyhlášených studiích 
Abbey Road. Dokument / 80 min / 
vstupné 130 Kč / přístupno

13. - 14. 7. Po – Út ve 20.00

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. Romantické 
drama / 113 min / titulky / vstupné 
150 Kč / doporučeno od 12 let

15.7.St v 17.30

PŘÍBĚH TANTRY Tantra je tajem-
ná, provokující, těžko uchopitelná, 
kontroverzní, velebená i hanobená, 
ale především jedinečná, působivá, 
svobodomyslná a účinná cesta k po-
znání sebe sama a našich možností. 
Celovečerní dokumentární film před-
stavuje tantru v její původní podobě 
hinduistické a buddhistické, dotkne 
se i současné neotantry. Příběh tan-

try se prolíná s příběhem svérázné 
tantrické umělkyně Papiy Ghoshal. 
Navštívíme místa, kde tantra žije od 
nepaměti, nahlédneme do mocných 
i bizarních rituálů a praktik v Indii  
i v Tibetu. S tantrou nás seznámí vý-
znamné osobnosti jako je 14. dalajla-
ma, Daniel Odier, Rob Preece, Ánandí 
Má, Stanislav Grof, Chokyong Palga 
rinpočhe a další. Dokumentární / 92 
min / vstupné 130 Kč / doporučeno 
od 12 let

15. 7. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

VÍKEND NA CHATĚ Stará láska 
nerezaví a dávné křivdy se jen tak 
nehojí – rčení jehož pravdivost stou-
pá s mírou vypitého alkoholu. Tahle 
finská komedie o partě přátel, jež se 
po letech znovu schází na chatě na 
víkendové oslavě 35. narozenin, vás 
o tom přesvědčí.  Roky nevázaného 
mládí vystřídaly nažehlené konvence 
střední třídy a blížící se polokula-
té narozeniny společné kamarádky 
Mitzi tak snadno zavdají příčinu k 
návštěvě chaty, kde kdysi všichni pa-
řili jako náctiletí.Komedie / 120 min / 
titulky / vstupné 150 / 75 Kč / dopo-
ručeno od 12 let

17. - 19. Pá – Ne v 15.00
18. - 19. So – Ne v 10.00
25. - 26. So – Ne ve 13.00

SCOOB! První celovečerní animo-
vané dobrodružství Scooby-Dooa 
míří do našich kin a slibuje skvělou 
podívanou! Zjistěte, jak to se Sco-
obym všechno začalo a podpořte 
Záhady s.r.o. při řešení jejich nejdě-
sivějšího případu! Film vás zavede na 
samotný začátek přátelství Scooby-
ho a Shaggyho a konečně na velkém 
plátně uvidíte, jak s mladými detekti-
vy Fredem, Velmou a Daphne, zalo-
žili dnes již legendární srandabandu 
Záhady s.r.o. Animovaný dobrodružný 
/ 93 min / dabing / vstupné 150 Kč / 

přístupno 
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Změna programu vyhrazena. Pro nejaktuálnějšní informace se můžete přihlásit na www.kinolouny.cz
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18. 7. So ve 21.00 „FILM NAŽIVO“

„TOHLE NENÍ DIVADLO, 
TOHLE JE FILM NAŽIVO“ Bě-
hem července, srpna a první polo-
viny září natočí režisér, producent  
a scénárista Viktor Tauš, ve spolu-
práci s nejúspěšnějšími pražskými 
divadelními soubory, šestici před-
stavení, zasazených do unikátního 
prostředí mimo divadelní prkna, kte-
rá budou živě přenášena do kin.

LA PUTYKA : KALEIDOSCOPE
„Cirkusová expedice za či-
rou radost“ Šílené skoky na ob-
řím teeterboardu, skupinové taneční 
choreografie, závěsná akrobacie i 
lety na trampolíně. Gag střídá trik a 
rytmická hudba smích, hypnotické 
obrazy kontrastují s letní party pod 
širým nebem. Tradiční se potkává s 
moderním, ostřílení putykáři se mísí 
s mladou cirkusovou krví. Celkem 
osm akrobatů, herců a tanečníků v 
představení probleskuje podobně 
jako barevné střípky v krasohledu. 
Nemyslete. Přímý přenos / vstupné 
149 Kč

20. - 21. 7. Po – Út ve 20.00

JAK BÝT DOBROU ŽENOU 
Francouzská komedie s Juliette 
Binoche je vtipným, satirickým po-
hledem na věčný příběh o hledání 
rovnosti žen a mužů. Komedie / 108 
min / titulky / vstupné 150 Kč / do-
poručeno od 12 let

22. 7. St v 17.30 
HUDEBNÍ A TANEČNÍ SHOW

RIVERDANCE 25: VÝROČNÍ 
SHOW  Několik minut v přestávko-
vém programu Eurovize 1994, které 
navždy změnily tvář irské hudby  
a tance. Vystoupení Riverdance zís-
kalo miliony fanoušků po celém svě-
tě a dodnes je považováno za nej-
lepší přestávkový program Eurovize 
v historii. Na základě tohoto úspěchu 
měla 9. února 1995 premiéru nová 
celovečerní show, kterou přímo v 
Dublinu zhlédlo již během prvních 
týdnů 120 000 diváků a odstartovala 
tím světový fenomén, který dodnes 
vidělo přes 27 milionů fanoušků po 

celém světě. Záznam vystoupení / 
120 min  včetně přestávky / vstupné 
200 Kč / přístupno

22. St ve 20.00 FILMOVY KLUB

VOLEJ MÁMU Rodiče někdy če-
kají celý život, než jim děti poví „Dě-
kuji“. A děti zase vytrvale čekají, až 
uslyší „Promiň“. Tato častá a často 
bezvýchodná rodinná situace inspi-
rovala švédskou režisérku k natoče-
ní střeštěné komedie Volej mámu! 
Niki, které je 35 let, podle chování 
bychom jí ale hádali spíše 25, je 
najednou okolnostmi donucená se 
ohlédnout a zhodnotit všechny své 
dosavadní vztahy a životní rozhod-
nutí... Komedie / 102 min / titulky / 
vstupné 150 / 75 Kč / doporučeno 
od 12 let

23. - 26. 7. Čt – Ne v 17.30

MULAN 
24. - 25. 7. Pá – So  ve 22.00
30. 7. Pá ve 20.00

MULAN Když císař Číny vydá na-
řízení, že jeden muž na rodinu musí 
sloužit v císařské armádě k obraně 
země před nájezdníky ze severu, 
Hua Mulan, nejstarší dcera ctěné-
ho bojovníka, zaujme místo svého 
nemocného otce. V přestrojení za 
muže překonává Hua Jun nástrahy 
na každém kroku své cesty a učí se 
využívat své vnitřní síly a přijímat 
svůj skutečný potenciál. Dobrodruž-
ný / dabing / 106 min / vstupné 160 
Kč 3D / 150 Kč 2D / přístupno

23. - 28. 7. Čt – Út ve 20.00

HAVEL Celovečerní film Havel při-
náší příběh jedné z nejvýraznějších 
osob naší historie Václava Havla z 
jeho disidentských dob, kdy ještě 
nebyl slavnou osobností. „Portrét 
státníka nečekejte,“ slibuje režisér 
Slávek Horák. Film se soustředí na 
Havlův bouřlivý osobní život, které-
mu dominuje boj za pravdu a správ-
nou věc, pronásledování, věznění a 
také milostné vztahy, vlastní pochy-
by a humor. Životopisný / 100 min 
/ vstupné 150 Kč / doporučeno od 
12 let

24. - 26. Pá – Ne v 15.00 
25. - 26. So – Ne v 10.00

VZHŮRU ZA SNY Život dvanácti-
leté holky Míny se obrátí vzhůru no-
hama hned nadvakrát. Poprvé, když 
proti své vůli dostane nevlastní sest-
ru Jenny. Ta je stejně stará jako ona, 
zničehonic se přistěhovala, je straš-
ně otravná a všichni očekávají, že se 
z nich stanou nejlepší kamarádky. A 
pak podruhé, když ve spaní během 
jednoho snu objeví senzační tajem-
ství. Animovaný / 81 min / dabing / 
vtupné 150 Kč / přístupno

29. 7. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

VŠECHNA MOJE LÁSKA Pří-
běh sleduje osudy tří sourozenců 
ve středních letech, kteří si začínají 
uvědomovat, že dosavadní cesta 
životem je ke štěstí nedovede, a že 
je potřeba něco změnit. Drama / 118 
min /  titulky / vstupné 150 / 75 Kč / 
doporučeno od 12 let

30. 7. Čt v 17.30 a ve 20.00
31. 7. Pá v 17.30

TENET  Hlavní hrdina nového akč-
ního sci-fi spektáklu vizionáře Chris-
tophera Nolana skloňuje jen jediné 
slovo - Tenet. V temném světě mezi-
národní špionáže bojuje o záchranu 
celého světa. Vydává se na misi, 
která se odehrává mimo reálné man-
tinely času. V hlavní roli se představí 
John David Washington (BlacKk-
Klansman) společně s Robertem 
Pattinsonem (Stmívání), Elizabeth 
Debicki (Krycí jméno U.N.C.L.E. 
Velký Gatsby), Michaelem Cainem 
(Dunkerk, Interstellar, Temný rytíř) 
a Kennethem Branaghem (Dunkerk, 
Valkýra). Akční sci-fi drama / 152 
min / titulky / vstupné 150 Kč / do-
poručeno od 12 let

31. 7. Pá v 15.00

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ
MALÉ PANDY Bláznivý čáp přiná-
ší dítě pandy k nesprávným dveřím. 
Skupina zvířátek: medvěd, los, tygr a 
králík se rozhodnou vydat na zábav-
né a náročné dobrodružství, aby dítě 
pandy dostali ke správným dveřím.
Animovaná komedie / 90 min / vstup-
né 150 Kč / přístupno
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PROGRAM KINO SVĚT V LOUNECH             ČERVENEC 2020

3D projekce filmový klub2D projekce divoká karta Kina SVĚT
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Ledová sezóna: 
Ztracený poklad

Ledová sezóna:
 Ztracený poklad

Lassie se vrací

Lassie se vrací

Lassie se vrací

Lassie se vrací

Vzhůru za sny

Vzhůru za sny

Lassie se vrací

Lassie se vrací

Ledová sezóna: 
Ztracený poklad

Ledová sezóna: 
Ztracený poklad

Ledová sezóna: 
Ztracený poklad

Ledová sezóna:
Ztracený poklad

Ledová sezóna: 
Ztracený poklad

Ledová sezóna:
Ztracený poklad

Ledová sezóna: 
Ztracený poklad

Ledová sezóna: 
Ztracený poklad

Ledová sezóna: 
Ztracený poklad

Lassie se vrací

Lassie se vrací

Lassie se vrací

Lassie se vrací

Lassie se vrací

Lassie se vrací

Vzhůru za sny

Vzhůru za sny

Vzhůru za sny

Velké dobrodruž-
ství malé pandy

Téměř dokonalá 
tajemství

3Bobule

3Bobule

3Bobule

3Bobule

Bourák

Bourák

Samotáři

3Bobule

3Bobule

3Bobule

3Bobule

Meky

Meky

Příběh tantry

3Bobule

3Bobule

3Bobule

3Bobule

Bourák

Bourák

Riverdance 25:
Výroční show

Mulan

Mulan

Mulan

Mulan

Bobule

Bobule

Bobule

Tenet

Tenet

To musí být nebe

3Bobule

3Bobule

3Bobule

3Bobule

3Bobule

3Bobule

Jít krást koně 

3Bobule

3Bobule

3Bobule

3Bobule

Kalifornský sen

Kalifornský sen

Víkend na chatě

3Bobule

3Bobule

La Putika:
Kaleidoscope

3Bobule

Jak být dobrou
ženou

Jak být dobrou
ženou

Volej mámu

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Havel

Všechna moje
láska

Tenet

Losers Cirque Com-
pany: Vzduchem

Téměř dokonalá 
tajemství

Téměř dokonalá 
tajemství

Téměř dokonalá 
tajemství

Téměř dokonalá 
tajemství

Téměř dokonalá 
tajemství

Mulan 2D

Mulan 2D

Mulan 2D

So
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31. 7. Pá ve 21.00 „ FILM NAŽIVO“

„TOHLE NENÍ DIVADLO, 
TOHLE JE FILM NAŽIVO“ Bě-
hem července, srpna a první polo-
viny září natočí režisér, producent a 
scénárista Viktor Tauš, ve spolupráci 
s nejúspěšnějšími pražskými diva-
delními soubory, šestici představení, 
zasazených do unikátního prostředí 
mimo divadelní prkna, která budou 
živě přenášena do kin.

LOSERS CIRQUE COMPANY: 
VZDUCHEM
Tanečně-akrobatické představení na 
motivy knihy Richarda Bacha „Jo-
nathan Livingston Racek”. Předsta-
vení vzniklo na základě kostry příbě-
hu o rackovi, který díky vášni pro let 
překonal své hranice, naučil se létat 
a tím inspiroval další racky v hejnu.
Přímý přenos / vstupné 149 Kč

21.00

21.00

film naživo

ČERNÝ KŮŇ 

MUSIC 
BAR ZA 

ZDÍ  

otevřen pátek a sobota od 18.00 
do 01.00
předprodej a prodej vstupenek  
v pokladně Kina Svět on line na 
www.musicbarzadi.cz
každou středu od 18.00 
CHYTRÝ KVÍZ





LOUNY:
27. – 31. 7. a 3. – 7. 8., od 7.00 do 17.00
Základní umělecká škola Louny 

Příměstský tábor POHODA 
pořádají  Stopy, z.s. pro děti  z Lounska ve věku 
od 6 do 15 let  / Info: www.stopy-zs.cz
Přihlášky: Ing. J. Riedlová, garant programu, 
tel.: 736 765 474– mail: j.riedlova@zuslouny.cz

11.7. od 18.00, Černý kůň „22“

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Rožnění uzené kýty, grilování, pivo, whiskey... 

SMOLNICE:
Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici 
So 25. 7. 18.00 - 20.00, statek č.p. 4 ve Smolnici
HUDBA VE SMOLNICI 2020

LETNÍ ODPOLEDNE NA STATKU
Z-BAND LOUNY písně, songy šansony
Lenka Petržilková - zpěv
Hana Petržilková Kuchynková - zpěv
Lenka Soukupová - zpěv
Zuzana Švarcová - zpěv
Pavel Dvořák - saxofon
Mikuláš Zahradníček - trubka
Vojtěch Petržilka - kytara
Ladislav Farták - kytara
Michal Vinš - kontrabas, baskytara
Filip Ernst - bicí
Dominik Zahradníček - klavír, akordeon 

TVRZ DIVICE:
na Tvrzi Divice otevírá nová exkluzivní výstava 
SKRYTÉ PŘÍBĚHY DIVADLA, která se na-
chází v nejstarší části tvrze – ve spodním patře gotic-
ké věže, která byla veřejnosti doposud nepřístupná.  
Výstava představuje zblízka jedinečné divadelní rekvi-
zity, kostýmy, předměty a fotografie z nejoblíbeněj-
ších představení divadla Studio DVA a bude otevřená 
až do 31. 8.

BRLOH – Vernerův mlýn
otevřeno o víkendech 27.6. -  6.9. od 12.30 do 
16.30 (prohlídka v každou celou hodinu, max počet 
osob ve skupině 13)
So 27.6.   14.00 hod.  
Letní zpívání ve mlýně:
Zahájení sezóny s pěveckým sborem Evy 
Maťátko. Akci podporuje Město Louny.

Každou sobotu a neděli ve 14.00 a v 15.00 hod.   
Rozšířené prohlídky
prohlídka je obohacena o ukázku chodu mlýnských 
strojů technologie mletí pšenice nebo žita, nebo Křiží-
kovu rozvodnici, vstupné: 120,-Kč / 100,- Kč
více na www.vernermlyn.cz 

SPOLEČENSKÉ AKCE, HUDEBNÍ AKCE 

Inzerce

11

ČERNÝ KŮŇ 

Bližší informace na:
tel.: 728 052 494
email: info@tanecnilouny.cz
www.tanecnilouny.cz
       Taneční Martina a Kateřiny Čechových

V lounském okrese jsme pro Vás připravili taneční kurzy pro mládež a pro 
dospělé. Tanečními Vás provedou trenéři sportovního společenského tance, 
mistři ČR a �nalisté MS Martin a Kateřina Čechovi.   

Aktuální informace a přihlášky naleznete na www.tanecnilouny.cz.

Taneční pro mládež LOUNY     Taneční pro dospělé LOUNY
páteční kurz od 17:00 hod. - září    základní kurz - září 
páteční kurz od 20:00 hod. - září    kurz pro pokročilé - říjen 

Taneční pro dospělé RAČETICE   Taneční pro dospělé ROČOV
základní kurz - září         kurz pro mírně pokročilé - říjen 
       

podzim 2020

1. 9. 2020 od 16:00 do 18:00 v KD Zastávka v Lounech
2. 9. 2020 od 16:00 do 18:00 v Dělnickém domě v Cítolibech

Taneční obory pro rok 2020/2021

              
              

 

              

Další informace:
tel.: 728 052 494  |  email: info@fenixlouny.cz  |  facebook: Fénix Louny

www.fenixlouny.cz

• latinskoamerické tance
• standardní tance
• plesové a latino formace
• přípravka (pro nejmenší)

• moderna
• jazz
              



M U Z E U M

Oblastní muzeum 
v Lounech
9. 7. – 13. 9. 2020
úterý až pátek 9 – 17 h. 
sobota a neděle 13 – 17 h.

Výstava se koná ve spolupráci s Národním muzeem.
Na výstavě mohou být pořizovány obrazové záznamy pro dokumentaci a propagaci muzea.
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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 expoziční 
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

Út 7. 7. od 17.00 Historická procházka po Lou-
nech
Kotěrova kolonie Prohlídka nejstaršího za-
hradního města v Čechách, projektovaného za-
kladatelem moderní české architektury Janem 
Kotěrou. Start v úterý v 17.00 na nároží ulic 
Dykova a Čeňka Zemana (u mateřské školky). 
Cena komentované prohlídky 20 Kč. Prová-
zí Martin Vostřel. Prohlídka se bude opakovat  
i v srpnu.

Čt 9. 7. – 13. 9. výstava
CHRÁM SV. MIKULÁŠE – KORUNA MĚSTA 
LOUN 500 let od položení základů a zahájení stav-
by kostela. Třebaže je část muzea v rekonstrukci, 
čeká Vás zajímavá výstava zaměřená hlavně na 
stavbu kostela. Unikátním exponátem budou mo-
dely lounských oltářů z roku 1700, které zapůjčilo 
Národní muzeum a Lounští jej budou moci ve svém 
městě obdivovat opět po 123 letech. Vernisáž pro-
běhne ve čtvrtek 9. července od 17 hodin.

Út 14. 7. od 17.00 komentovaná prohlídka
Chrám sv. Mikuláše - 500 let od zahájení 
stavby Byl autorem projektu Benedikt Rejt? Jak 
probíhala stavba a jak se chrám během let měnil? 
Výstavou i kostelem provede a s nejnovějšími vý-
sledky historického bádání seznámí ThLic. Jaroslav 
Havrlant, Th.D. Cena prohlídky 20 Kč – začátek v 
muzeu. Prohlídky se budou opakovat i v srpnu.

So 25. 7. od 17.00 Historická procházka po 
Lounech
Vzestup a pád průmyslníka Františka Hýry 
Dovolujeme si Vás pozvat na komenovanou his-
torickou prohlídku, věnovanou osobnosti mlynáře  
a velkoprůmyslníka Františka Hýry, majiteli loun-
ských mlýnů, zakladateli lounského cukrovaru, 
vlastníku řady mlýnů v Plzni i Chrudimi, spoluzakla-
dateli pivovaru Gambrinus a muži, za nímž přijel na 
návštěvu i následník trůnu korunní princ Rudolf. Hýra 
však přepjal své síly a vytvořil dluh ve výši 2 200 000  
zlatých. Přijďte si poslechnout nevšední příběh  
o osudech jeho i jeho synů. Procházka začíná  
v sobotu 17.00 před lounským muzeem. Cena ko-
mentované prohlídky 20 Kč. Provází Martin Vostřel. 
Prohlídka se bude opakovat i v srpnu.

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 nalezne-
te na webu skanzenu www.archeoskanzenbrezno.
cz  Kontakty: 771 125 716, skanzen@muzeumlou-
ny.cz
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OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH

změna programu vyhrazena
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SVAZY, KLUBY 

A JINÉ ORGANIZACE

soukromý výtvarný ateliér a škola volného času

KLUB E. F. LOUNY  KLUB E. F. LOUNY  

Č E R V E N E C  2 0 2 0

Klubové prázdniny
Přejeme krásné prázdniny a srdečně zveme na

Z Á P I S
  do 23. klubového ročníku 2020-21
3.,10.,17.,24.září 2020 (středy) od 17 do 18 hodin
od 2. týdne pravidelná klubová činnost
 
•Školička předškoláků s rodiči- začátečníci 
(výtvarné činnosti a keramika pro děti od 3 let + dramatic-
ká a hudební výchova jako jejich motivace)                           
•Školička předškoláků - pokročilí (výtvarné čin-
nosti a keramika pro předškoláky + dramatická a hudební 
výchova jako jejich motivace), možno též s doprovodem 
dospělého

•Výtvarné činnosti a keramika (žáci 1.stupně zá-
kladní školy)            
•Výtvarné činnosti a modelování (žáci 2. stupně 
základní školy)                     
•Tvůrčí ateliér studentů (středoškoláci a vysokoško-
láci)
•Výtvarné činnosti (dospělí)
•Výtvarné činnosti (senioři)      
•Individuální příprava - na talentové zkoušky 
z výtvarné výchovy na střední školy - na matu-
ritní zkoušky z výtvarné výchovy - na talento-
vé zkoušky z výtvarné výchovy na vysoké školy                                                                           
   Kontakt: 723 537 509, ef.klub@centrum.cz, facebook 
ef.klub         Mgr. Jiří Ekrt, zakladatel KLUBU-E.F.

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. 

 
ŘÍMSKOKATOLICKÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOSTFARNOST     
Beneše z Loun 136, 440 01 Louny. Tel: 415 652 395 / Akce probíhají v chrámu sv. Mikuláše v Lounech, pokud není uvedeno jinak

Pravidelné mše sv.mše sv. s nedělní platností v Cítolibech 
každou sobotu v 18:00 hod.

Mše svatéMše svaté v Domově pro seniory Louny jsou každou 
středu v 10:00 hod. 

ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ LOUNYČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ LOUNY  
Nedělní bohoslužby od 9.00.  Bohoslužby v Domově pro seniory v pátek od 10. 00
V neděli 5. 7. si při bohoslužbě od 9 00 připomeneme 605. výročí mučednické smrti M. Jana Husa. Po 
bohoslužbě proběhne pietní akt u reformátorova pomníku na náměstí.
V červenci bude v kostele instalována výstava obrazů Evy Sklenkové a Roberta Kováře.

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

KŘESŤANSKÉ AKCE

změna programu vyhrazena

2.7. 17.30  mše sv. mše sv. v kostele Čtrnácti sv. Po-
mocníků Louny .
5.7. 9.00 mše sv.mše sv. – Slavnost sv. Cyrila a Me-
toděje.
5.7. 14.30 mše sv. mše sv. Dolní Ročov.
12.7. 9.00 mše svmše sv. –  15. Neděle v mezidobí.
12.7. 14.00 mše sv. mše sv. Vinařice.

19.7. 9.00 mše sv. mše sv. 16. neděle v mezidobí.
19.7. 15.00 poutní mše sv.  poutní mše sv. Kroučová.
25.7. 14.00 mše sv. mše sv. Měrunice. 
25.7. 18.00 poutní mše sv. poutní mše sv. Cítoliby.
26.7. 9.00 mše sv. mše sv.  17. neděle v mezidobí.
26.7. 14.00 mše sv.mše sv. Vinařice. 
26.7. 16.00 poutní  mše sv poutní  mše sv. Nečichy.
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DIVADELNÍ LÉTO NA 
HNĚVÍNĚ 2020:
St 1.7. 21.00

NOC NA KARLŠTEJNĚ Jaroslav 
Vrchlický, Karel Svoboda, Jiří Štai-
dl, Eduard Krečmar Legendární 
hudební komedie. Vrchlického his-
torická veselohra s písněmi Karla 
Svobody, odehrávající se v ro-
mantickém plenéru hradu Hněvín. 
Vstupné: 350 Kč. Délka 120 minut. 
Další představení: 2. 7. / 3. 7.

!!! ZÁŘÍ 2020 !!!
VELKÁ SCÉNA
Pá 4. 9., 19.30 česká premiéra
HOST David Pharao
Vynikající francouzská komedie o 
nezaměstnaném odborníkovi, kte-
rý zoufale chce pracovat. Hrají: Jiří 
Kraus, Michaela Krausová, Jakub 
Dostál, Lukáš Kofroň, Jan Beneš.
Vstupné: 250 a 280 Kč.
Út 8. 9., 17.00 
HOST David Pharao
Vstupné: 180 a 200 Kč.
Po 14. 9., 19.00
Přesunutý jarní koncert
MUZIKÁL, POP, SWING Zpívají 
DASHA a Jan Smigmator, Venuše 
Zaoralová, Roman Krebs, Vladimír 
Jelen. Účinkuje Festivalový orche-
str Petra Macka. Vstupné: 400 Kč.
Čt 17. 9. zadáno / 19.00 
60´s aneb ŠEDESÁTKY 
Petr Svojtka – Jiří Janků. 
Po 21. 9., 19.00 
60´s aneb ŠEDESÁTKY 
Petr Svojtka – Jiří Janků
Vstupné: 210 a 230 Kč.
Délka představení: 140 minut.
Út 22. 9., 19.00
SLUHA DVOU PÁNŮ Carlo Goldoni
Příběh plný záměn, nedorozumění 
a nečekaných peripetií vypráví o 
tom, jak zapeklitá a nevděčná je 

služba dvěma pánům. Vstupné: 
180 a 200 Kč. Délka představení 
je 155 minut.
St 23. 9., 19.00
HOST  David Pharao
Vstupné: 180 a 200 Kč.
Čt 24. 9., 19.00
MARYŠA Alois a Vilém Mrštíkové
Tragický příběh mladé ženy, kterou 
zničily obecné konvence, rodinná a 
společenská autorita, poslušnost, 
pravidla, jimž se nevzepřela. Hrají: 
Tomáš Töpfer, Helena Karocho-
vá, Anna Fixová, Vladimír Senič a 
další. Uvádí: Divadlo A. Dvořáka 
Příbram. Vstupné: 230 a 250 Kč.
Pá 25. 9., 19.00
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Jaroslav Žák, Robert Bellan
Hudební komedie ze studentského 
života. Vstupné: 210 a 230 Kč.
Délka představení je 140 minut.

ARÉNA
St 9. 9., 19.00  
TVŮJ ŽIVOT PATŘÍ MNĚ Can 
Fischer. Už vás někdy někdo sle-
doval? Kdy už se zájem o druhé 
posouvá za hranici únosnosti? 
Vstupné: 180 Kč. Délka představe-
ní je 125 minut.

VÝSTAVA VE FOYERU 
Život v divadle – Romana Tůmová
Vernisáž proběhne 9. 9 v 17.00 
Výstava potrvá do 31. 10. 2020.

DIVADLO 
ROZMANITOSTÍ
Rozmáňo pod širým nebem! Po-
prvé v historii Divadla rozmanitostí 
otevíráme naši pravidelnou Open 
Air scénu u mosteckého Benedik-
tu. 
Pá 4. 9., 9.30 + 10.30 
LETNÍ SCÉNA BENEDIKT
VÝLET  Mimi 0 +
Jiří Ondra. Kamarádská MIMI road-
-movie. Vstupné: 100 Kč, dospělý 
doprovod zdarma. Pro děti od 0 let.
Pá 4. 9., 17:00
LETNÍ SCÉNA BENEDIKT
KOCOUR V BOTÁCH Jiří Jelínek, 
Bára Čechová, Tomáš Alferi. Náš 
kocour se umí do života obout. Na 

problémy si došlápne. Umí to po-
řádně nakopnout. Taky vás rozči-
lují Honzové, co nevědí kudy kam? 
Staňte se kocoury vašeho vlastní-
ho příběhu. Vstupné: 100 Kč.
Pro děti od 3 let.
So 5. 9., 10.00   
LETNÍ SCÉNA BENEDIKT
ZLATOVLÁSKA Hudebně-loutková 
verze klasické pohádky pro divadla 
i mateřské školky. Vstupné: 100 
Kč. Pro děti od 3 let.
So 5. 9., 15.00 
LETNÍ SCÉNA BENEDIKT
ZLATOVLÁSKA Vstupné: 100 Kč.
Pro děti od 3 let.
Ne 6. 9. 10.00 
LETNÍ SCÉNA BENEDIKT
POHÁDKA NA PŘEDPIS Jiří Jelí-
nek, Tomáš Alferi. Autorská po-
hádka Divadla rozmanitostí o tom, 
co všechno se dá zažít při návštěvě 
u pana Doktora. Vstupné: 100 Kč.
Pro děti od 3 let.
Ne 6. 9., 15.00 
LETNÍ SCÉNA BENEDIKT
POHÁDKA NA PŘEDPIS Jiří Jelí-
nek, Tomáš Alferi. Vstupné: 100 
Kč. Pro děti od 3 let.
So 12. 9., 10.00 PŘEDPREMIÉRA
STATEČNÝ NEBOJSA Hrají: Quido 
Kublák, Jitka Raková, Pavel Zik-
mund, Kamila Raková, Ema Turno-
vá. Vstupné: 90 Kč. Pro děti od 5 let.
So 12. 9., 17.00 PREMIÉRA 
STATEČNÝ NEBOJSA
Vstupné: 100 Kč. Pro děti od 5 let.
Po 14. 9., 9.00 + 10.00 
VÝLET  Jiří Ondra. Vstupné: 100 
Kč, dospělý doprovod zdarma.Pro 
děti od 0 let.
So 19. 9. 10.00
DVA STŘEVÍČKY PRO POPELKU
Vstupné: 90 Kč. Pro děti od 3 let.
ČT 24.9. 9:00 + 10:00
VÝLET Jiří Ondra. Vstupné 100 Kč, 
dospělý doprovod zdarma. Pro děti 
od 0 let.
So 26. 9. 10.00 
POHÁDKA NA PŘEDPIS Jiří Jelí-
nek, Tomáš Alferi Vstupné: 90 Kč. 
Pro děti od 3 let.
So 26. 9., 17.00 
STATEČNÝ NEBOJSA Vstupné: 90 
Kč.  Pro děti od 5 let.

změna programu vyhrazena 15
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JÓGA ZUŠ, Poděbradova 610, Louny

 Během prázdnin se necvičí.
Během prázdnin je také možné se přihlásit na příští školní rok.

TĚLESNÁ CVIČENÍ, PÉČE O TĚLO A MYSL

V červenci se bude cvičit dle rozvrhu studia
PO 18:30 Hatha jóga
UT   8:30 Ranní jóga
ST  17:30 Jóga pro zdravá záda
ČT  18:30 Hatha jóga
informace:www.rstudiolouny.cz
                 romana@rstudiolouny.cz
                 773 555 597 Romana Vorlíčková
                 775 909 074 recepce

R studio  
Louny 
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Tel.:  777 902 230 
e-mail: alabiadova@seznam.cz 
www.http://zuslouny.cz/
 

BM STUDIO

S
P

O
R

T

Studio Jana joga 
v Lounech

Prázdninový režim:
Lektorka Jana Pavlíková: 
út 19 - 20:30 hod. jemná jóga, 
st 17:45 - 18:45 hod. kondiční jóga, 
čt 19 - 20:30 hod.
ne 19 - 20:30 hod. jemná jóga.
Lektorka Blanka Bekrtová: Po a St: od 19 do 20 hod. 
pilates.
Lektorka Dana Studničková:
od 28.7.: pondělí od 8:30 Cvičení pro seniory, od 
10 a od 17:45 hod. cvičení Aby záda nebolela podle 
L. Mojžíšové.
 
Osvoboditelů 2649, https://janajoga.webnode.cz/
604 700 309 (prosím, pište SMS)
 

Červenec 2020 - pátek 24.7.
Srbsko-Svatý Jan pod Skalou-Beroun 
odjezd - Louny-hlavní 5.37 hod. 
Louny-střed 5.39 hod.
Louny-město 5.41 hod.

TURISTIKA

Klub českých turistů

SPOLEČNOST ČESKÝCH 
STŘELCŮ Louny 
18.07.  Louny Chlum
Lounský revolver VRs- mí ř ená ,  akčn í  
25.07.  Louny Chlum
Brokové souboje Souboje z brokovnic - Open 

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

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

440 01 LOUNY, tel. 776 775 711. 

PILOXING S ANIČKOU
cvičíme v 17.30, úterky, v červenci a srpnu dle mož-
ností. Info - SMS. Cena lekce 80-, rezervace v SMS 
na 720 223 207. Piloxing je jedinečná kombinace 
Pilates, boxu a tance - ideální cardio trénink pro 
všechny ženy, neváhejte se přidat!

17

V červenci je plachtařská sezo-
na na vrcholu a probíhají plach-
tařské soutěže. V prostorech 
Ak Raná je, mimo jiné, největší 
kolekce létajících historických 
kluzáků v Čechách (nejstarší 
model z roku 1923). Po domlu-
vě (na čísle 728 432 908) je 
možno sjednat výklad o zdejší 
plachtařské historii, která se 
píše od roku 1932.
18.7 – 26.7. – Ranský pohár 
– plachtařská soutěž pro začí-
nající sportovce

AEROKLUB
AK RANÁ

A5
1.

4000
,-

1/2 A5
2.2000
,-

1/4 A53.
1000

,-

speciální 
formát
„vizitka“

4. 700,
-

1. A5 Celá strana  148 x 210 mm 4000 Kč 3000 Kč
2. 1/2 A5	 na	ležato	 148	x	105	mm	 2000 Kč 1500 Kč
3. 1/4 A5	 na	ležato	 148	x	52	mm	 1000 Kč 700 Kč
4. spec. formát		 „vizitka“		 90	x	50	mm	 700 Kč 500 Kč

!AKČNÍ NABÍDKA FORMÁTŮ INZERCE!
CENÍK - LOUNSKÝ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ MĚSÍČNÍK

běžná cena            akční cena 

akční cena

3000,- akční cena

1500,-
akční cena

700,-
akční cena

500,-

www.bmstudioln.cz



Lounská správa sportovních areálů, 
příspěvková organizace

Rybalkova 2673
440 01 Louny

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA LOUNY  – POSILOVNA
Rybalkova 2673, Louny, 440 01
Posilovna v provozu celé LÉTO! Vše naleznete na: www.sportlouny.cz

Provozní doba LETNÍHO CVIČIŠTĚ je určena v pracovní dny, dny pracovního 
klidu i státní svátky v červnu, červenci a v srpnu  od 8.00 do 21.00 hodin.
Vstup do areálu LC je pro návštěvníky v provozní době volně přístupný.
 

SPORT
SPORT
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Termíny letních soustředění ve sportovní hale se 
začínají plnit! V jednání jsou další sportovní subjekty.
20.7.-24.7.-BASKET ACADEMY LOUNY

10.8.-14.8.- HC SLOVAN LOUNY
17.8.-21.8.- HC SLOVAN LOUNY
24.8.-28.8.-TJ LOKOMOTIVA LOUNY HÁZENÁ

Lounská správa plaveckých areálů,
příspěvková organizace

Mírové náměstí 35
440 01 Louny

Sauna
koupaliště
plavecká hala

19.7,  Slavnostní zahájení provozu nových šaten a tribuny FK SEKO LOUNY
12:30    přátelsky              Starší dorost  - Mělník

15:00    FK SEKO Louny muži  - SIGITEAM ( Horst Siegl, Panenka, Vízek, Hašek,  a.j.)

FOTBAL více na www.fklouny.com

25.7. 9.30, jezdecký klub 
BON EQUI CLUB LOUNY - 52 ročník putovního poháru města Louny

Provozní doba:
Po – Ne  10.00 – 20.00
Městské koupaliště je otevřeno 
od 19. 6. 2020
Více informací na www.bazenlouny.cz
 



Inzerce



Inzerce

V	naší	optice	Vás	obslouží	diplomovaní	oční	optici	a	registrovaní	optometristé	s	dlouholetou	praxí.
Brýle	zabrušujeme	přímo	v	naší	optice,	takže	běžné	korekce	jsou	zhotoveny	do	24	hodin,	

náročnější	brýlové	čočky	(bifokální,	progresivní)	přibližně	do	7	pracovních	dnů.

Tyršovo	nám.	1969,	440	01	Louny
Telefon:	+420	415	652	412

email:	optika.simanek@seznam.cz

SLEVA 25% 
na všechny samozabarvovací 

brýlové čočky Transitions, 
25% na multifokální

brýlové čočky 
a 25% na ztenčené brýlové 

čočky s antireflexní úpravou 
a UV 420, 

vhodné pro řidiče.


