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LOUNSKÝ

kulturní a sportovní

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOUNY:
STUDIO KNIHOVNA DĚTEM
TŘETÍ VĚK ZA ŠKOLOU

KNIHOVNA D Ě T E M

LIMITOVANÉ VYDÁNÍ

ZA ŠKOLOU
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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
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Pozvánka na 11. zasedání
Zastupitelstva města Loun,

které se bude konat

v pondělí 11. května 2020 od 16.30 hodin
ve Vrchlického divadle, popř. ve Velké zasedací místnosti radnice.

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

www.mulouny.cz 

ZRUŠENO
Spolek rodáků a přátel města Loun a okolí 

zve všechny zájemce na komentovanou prohlídku 
„LOUTKOVÉ DIVADLO JUBILUJE!“

připravenou Jiřím Hamplem ke 100. výročí otevření
v úterý 5. května 2020 od 16:30 hod. v prostorách Loutkového divadla

8. května 2020 u příležitosti 75. výročí osvobození Loun 
a ukončení 2. světové války

Vedení města Loun i jménem společenských organizací a svých občanů vzhledem k přijatým opatřením 
proti šíření koronaviru projeví úctu a vděčnost všem obětem i hrdinům nejstrašnější války v dějinách lidstva 
bez slavnostních ceremoniálů „pouhým“ položením květin a tichým zamyšlením

- u památníku na Suzdalském náměstí

- u pomníku rudoarmějců na třídě Osvoboditelů 

- u pamětních desek ve vestibulech sokolovny 

 a Gymnázia V. Hlavatého

- u památníku padlých rudoarmějců na hlavním  

 městském hřbitově.

NEZAPOMENEME!

Kdokoli z Vás může též individuálně poděkovat 

krátkým zastavením a vzpomínkou.
foto: archiv Oblastní muzeum Louny
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Městské informační centrum Louny 
Pražská 95, 440 01 Louny, Tel.: 415 621 102,
Email: info@mulouny.cz

LOUNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHYLOUNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY    Mírové náměstí LounyMírové náměstí Louny
So 9. 5.   8 - 12 hod / So 23. 5.   8 - 12 hodSo 9. 5.   8 - 12 hod / So 23. 5.   8 - 12 hod

 Uskuteční se pouze v případě zrušení mimořádného opatření vlády ČR. 
www.lofatr.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.

ZRUŠENO

Sběrové soboty v roce 2020

ZRUŠENO
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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.

Jste připraveni 
na JARO?

ajdete na našem e-shopu
.Agroform.cz

jd š hajdete na našem e-shopuaajdjdete na našem e-shopu
f.Agroform.cz.Agroofoform.cz

usova 27080 , Louny
4202  734 3113 708  
oodedej@agroofform.c
www.aagroformm.cz
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AUTORIZOVANÁ PRODEJNA A SERVIS HHECECHHTT V LOUNECH

148x70_letak_Jaro_press.indd   1148x70_letak_Jaro_press.indd   1 10.02.2020   14:40:4910.02.2020   14:40:49

Inzerce

MÁME STÁLE OTEVŘENO, TAKÉ  
V SOBOTU, VČETNĚ NAŠEHO E-SHOPU, 
po Lounech a okolí po domluvě rozvoz 
zdarma!!
www.Agroform.cz
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Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

dne 23. 4. došlo k zásadní změně v termínu otevření 
knihoven. Původní termín 8. 6. byl z nepochopitel-
ných důvodů změněn na 27. 4. Městská knihovna 
Louny vzhledem k naplánované práci (malování, 
vnitřní revize fondu, změny v prostorovém uspořá-
dání knihovny) a rovněž k nekompletním metodic-
kým pokynům MK ČR a po dohodě se zřizovatelem 
sděluje, že od 27. 4. do 3. 5. bude fungovat v ome-
zeném režimu.

Čtenáři mohou dokumenty půjčovat i vracet, a to 
prostřednictvím výdejového okénka. Vracení knih 
bude možné na provizorně určeném místě před kni-
hovnou. Otevírací doba ve všední dny je stanovena 
na 9.00 – 16.00 hodin.

S okamžitou platností končí služba „knihy za dve-
ře“, objednané knihy si mohou čtenáři vyzvednout 
v knihovně. Čtenářům a návštěvníkům děkujeme za 
pochopení a přejeme pevné zdraví.

E-knihy
Čtenáři si mohou zdarma stáhnout proklikem v kata-
logu MKL stovky titulů.

#knihovnyprotiviru
Zpřístupnění množství elektronických zdrojů, které 
čtenáři mohou zdarma a legálně číst, sledovat nebo 
poslouchat online nebo na svých čtečkách a mobil-
ních zařízeních.

kramerius.nkp.cz
Dočasný online přístup k fondům Národní knihovny 
a veřejných vysokých škol.

KNIHOVNA D Ě T E M

Studio Knihovna dětem
Každý všední den se děti mohou 
setkat s Bibi a Brunem od 10:00 
na facebook profilu Knihovna 
dětem. Příležitostné a zcela neče-
kané odpolední vysílání Inženýrky 
Šýlené.

ZA ŠKOLOU

Café Park - od 21. dubna je otevřeno okénko 
s občerstvením v pavilonu A. Při pěkném počasí 
denně od 13.00 do 18.00 hodin. Pro dámy kávička 
a něco sladkého, pro děti limonáda a zmrzlina, pro 
pány čepovaný zichovecký Krahulík. V podstatě pro 
každého něco... Cestou na procházku se určitě za-
stavte, těšíme se.

PRO DĚTI

Třetí věk za školou
Na webu www.mkl.cz/treti-vek/
treti-vek-za-skolou nepovinné 
úkoly, cvičení, kvízy, dotazní-
ky, texty k zamyšlení, návod na 
cvičení, zajímavé odkazy aj. od 
lektorů projektu Třetí věk. Stu-
denti zároveň mohou soutěžit  
o hodnotné ceny. Každý týden 
přehled nejúspěšnějších studen-
tů na „webstěně“.



D I V A D L O

VRCHLICKÉHO DIVADLO LOUNYDIVADLO POD ROUŠKOU

Vážení diváci,
všechna neodehraná abonentní představení sezony 2019/2020 se nám podařilo přesunout na podzim, 
o termínech Vás informujeme na našich webových stránkách, platnost dárkových poukazů je prodloužena 
do koce roku 2020. 
Nová divadelní sezona začne 1. 1. 2021.
Prodej abonmá 2021 bude zahájen v listopadu pro stávající předplatitele, pro nové zájemce se otevře  
v prosinci.
Neodehraná představení mimo abonmá mají také své nové termíny (viz divadlolouny.cz), vstupenky samo-
zřejmě zůstávají v platnosti.
Pokud se vládní opatření nezmění, otevřeme pro Vás 11. května Galerii města Loun, výstavu Vladimír Novák 
/ Krajiny současné a minulé prodlužujeme do poloviny července.
       Jakub Bielecki, ředitel divadla

Galerie města Loun  Galerie města Loun  

 V Ý S T A V Y

Po dobu mimořádných opatření je zrušena výstavní 
činnost v Domově seniorů Louny

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.

Obchodní akademie a Střední odborná škola 
gen. F.Fajtla, Louny,

příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 01 Louny.

www.oasoslouny.cz

Inzerce



 SPOLEČENSKÉ AKCE, HUDEBNÍ AKCE SMOLNICE:
HUDBA VE SMOLNICI 2020
Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici
z důvodu opatření proti nemoci covid-19, bude koncert 3. 5. Koncert mladých laureátů  
houslových a kytarových soutěží z Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy zrušen. 
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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

????   Pravděpodobné otevření muzea od 
12. května

výstava prodloužena do 21. června                
JE LIBO VEJCE ?  Ještě do 21. června máte mož-
nost prohlédnout si vystavené kalíšky na vajíčka ze 
sbírky ak. soch. Jany Mézlové. Jsou zde běžné i 
zcela originální pohárky. Vzhledem k letošnímu sta-
vu  „karanténích“ Velikonoc se můžete, opožděně 
alespoň zde, potěšit také vystavenými kraslicemi, 
které tvoří doplněk této sběratelské výstavy.                               
  
Připravujeme:
K letošnímu 500. výročí položení základů chrámu 
sv. Mikuláše chystáme řadu akcí, které nyní musí 

být přeloženy. Od dubna se plánoval cyklus před-
nášek, chystají se koncerty, prohlídky a v červenci 
bude otevřena výstava o stavbě kostela se zajíma-
vými exponáty. Doufáme, že kvůli současné krizi se 
bude plánovaný program upravovat jen minimálně. 
Podle současných výhledů by 12. 6. v rámci Noci 
kostelů mohly proběhnout první prohlídky a ve 
druhé polovině června by se konala i přednáška – 
snad ve velkém sále radnice.

Připravujeme výstavu
SVĚT PAPÍROVÝCH MINIMODELŮ
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území Čes-
ké republiky se původně plánovaná výstava usku-
teční až v roce 2021. Na této výstavě bude možné 
shlédnout papírové modely zejména automobilové 
techniky od civilních vozů, autobusů, trolejbusů, 
vozů integrovaného záchranného systému, těžkou  
a vojenskou techniku až po americké trucky. Mo-
dely jsou převážně v měřítku 1:100.  Výstava se 
připravuje ve spolupráci s volným uskupením mo-
delářů Minimodel team.

ARCHEOSKANZEN BŘEZNO U LOUN

Žít pravěk – Edukační programy pro školy. In-
teraktivní programy pro děti, žáky a studenty od MŠ 
po univerzitu třetího věku. Kalendář se rychle plní, 
zarezervujte si termín včas! Informace naleznete 
na webu skanzenu www.archeoskanzenbrezno.cz  
Kontakty: 771 125 716, skanzen@muzeumlouny.cz

M U Z E U M

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH

KŘESŤANSKÉ AKCE





Provozování činnosti kina probíhá za finanční podpory města Loun

Aktuální informace sledujte na: www.kinolouny.cz  a           3D KINO SVĚT LOUNY 

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

změna programu vyhrazena

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.

www.kinolouny.cz

K I N O

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

 

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

ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ LOUNYČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ LOUNY  
Od 3. 5. se opět konají pravidelné nedělní bohoslužbypravidelné nedělní bohoslužby od 9. 00 pro 15 osob. 
Noc kostelůNoc kostelů byla přesunuta na 12. 6.
K obnovení kulturních akcí dojde v červnu. Sledujte nás na www.ccshlouny.cz

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

změna programu vyhrazena
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KŘESŤANSKÉ AKCE

Pro návštěvy bohoslužeb platí prozatím omezení v počtu účastníků, proto prosím sdělte svou účast na sobotních 
a nedělních bohoslužbách pateru Machkovi  tel. nebo sms na číslo 721 785 534. Ve všední den to není potřeba.
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. 

2.5. 14.30 mše sv.mše sv.  Lišťany – kaple 
3.5. 9.00 mše sv. mše sv. 4. Neděle velikonoční
3.5.  11.00 mše sv.mše sv. Opočno
3.5. 14.30 mše sv. mše sv. D. Ročov
7.5.  17.30 mše sv.mše sv. u 14 sv. Pomocníků Louny 
10.5. 9.00 mše sv. mše sv. - 5. Neděle velikonoční 
  - Den matek 

10.5. 14.00 mše sv.mše sv. Vinařice
16.5.  8.00 mše sv. mše sv. svátek sv. Jana Nepomuckého
17.5. 9.00 mše sv.mše sv. - 6. Neděle velikonoční
24.5.  9.00 mše sv. mše sv. - 7.neděle velikonoční
24.5.  14.00 mše sv.mše sv. Vinařice
30.5.  14.00 mše sv.mše sv. Měrunice
31.5.  9.00 mše sv.mše sv.  slavnost Seslání Ducha Svatého



Inzerce



K V Ě T E N  
INTERNETOVÝ  i-E.F.-klub
NÁMĚTY A NÁVODY PRO SAMOSTATNOU DO-
MÁCÍ PRÁCI
Školička předškoláků s rodiči Mgr. Martina 
Přibíková HMYZ - MOTÝLI A MŮRY - od líhnutí 
k prospěšnosti v přírodě - plastika kukly - punčocha 
vyztužená cik cak nalámanými špejlemi a nabarvená 
temperami, MOTÝL nebo MŮRA - balicí papír (velký 
rozměr) – namalovat nebo vytvořit koláž ze zbytků 
barevných papírů, vykreslit detaily, práci nainstalovat 
v přírodě a společně s rodiči pořídit fotografie, PLAS-
TIKA HMYZU z PET láhve - polepování nastříhaným 
papírem + izolepa, LUČNÍ KVĚTINY- nácvik malby 
sedmikrásky, pampelišky, fialky, vlčího máku (podle 
skutečného květu nebo obrázků), květy pomocí otisků 
prstů a předmětů 
Výtvarné činnosti a keramika (předškoláci + 
žáci 1.stupně základní školy)  Mgr.Štěpánka Budinová    
BÁJNÝ HRAD - BÁJNÝ ZÁMEK - 3D MODEL – hrad 
pro rytíře nebo zámek pro princezny – využití papíro-
vého odpadového materiálu - ruličky, krabice, barevný 
papír, lepidlo, izolepa … MOZAIKA – různé geometric-
ké obrazce – barevné papíry, lepidlo  

Výtvarné činnosti a modelování (žáci 2. stup-
ně základní školy)  Mgr. Jiří Němčický.  ZVÍŘE V KRA-
JINĚ NA PASTVĚ (ovce, kozy, krávy, srny, laně, jele-
ni), ZVÍŘE V LESE (liška, veverka, srna, divočák …)  
Výtvarné činnosti a modelování (dospělí) 
Mgr. Jiří Němčický. KVĚTY NAŠICH ZAHRAD (stu-
die květin) – volitelná technika, KYTICE - volitelná 
technika  

DALŠÍ INFORMACE PRO ČLENY A ZÁJEMCE
➤ buďte v kontaktu vedoucími tvůrčích skupin, ti vám 
průběžně předkládají formou domácích zadání náměty 
a návody k zájmovému výtvarničení - vše závisí pouze 
na vaší chuti tvořit - z prací, které vytvoříte, vznikne 
klubová výstava ➤ posílejte nám svoje práce, pokud 
máte možnost poslat nám svoje práce prostřednictvím 
internetu, rádi je uveřejníme na našem facebookovém 
profilu - připojte jméno, věk, popřípadě s kým jste dílo 
vytvořili a jeho název ➤ zasílejte na facebook ef.klub 
nebo e-mail ef.klub@centrum.cz ➤ zveme všechny, 
kteří rádi tvoří ➤ do archivu našeho internetového Klu-
bu i-E.F. došlo již 37 prací 

SNP 2206 440001 Louny (bývalá restaurace LUNA)
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„Pomoc bližnímu“ z.s. „Pomoc bližnímu“ z.s. Senior klubSenior klub
klub do odvolání nepracuje a akce žádné nemá

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 
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PO SKONČENÍ KARANTÉNY!!!
HATHAJÓGA s Jindřiškou Riedlovou
• Čt 10.00 -  11.30 - vhodné  i pro seniory v ZUŠ, 
Poděbradova 610, Louny
Cena: 80 Kč za lekci. Zvýhodněné permanentky  
do konce června 2020. 
Informace a přihlášky: 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. 
 

od května 2020, pokud se 
nic nezmění, chceme otevřít 
posilovnu ve sportovní hale 
– dle metodiky ministerstva 
zdravotnictví.

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

na základě rozhodnutí 
Bezpečnostní rady státu ze 
dne 10.3.2020 týkající se 
opatření vedoucích k ochra-
ně obyvatelstva a preven-
ci proti šíření onemocnění 
COVID 19 způsobené novým 
koronovirem rušíme níže 
uvedené akce: 
2.5. Rodiče s dětmi - 43. roč-
ník -Vinařice
29.5. Praha-Obora Hvězda 
klášter sv. Markéty.
12–16.5. Novohradské hory 
-zrušíme individuelně

Klub českých turistů

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,-

ceny jsou uvedeny bez DPH 21%



Lounská správa sportovních areálů, 
příspěvková organizace

SPORT
SPORT

letní cvičiště   dětské hřiště otevřeno od května!

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


