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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:

VELIKONOČNÍ TRH V PARKU (28. 3.)
KNIHOVNA ON-LINE
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Lounský měsíčník vydává 
firma DIGON s.r.o., 

Na Valích 423, Louny. 
Případné příspěvky nebo inzerce domluvíte na 
tel.: 731 651 416 nebo na: digon@digon.cz, 

www.digon.cz

Pozvánka 

na 15. zasedání Zastupitelstva města Loun
Zajímá Vás, o čem budou členové zastupitelstva města rozhodovat?

Chtěli byste zastupitelům veřejně sdělit Vaši připomínku, 
námět či prosbu?

Pak jste právě Vy srdečně zváni na zasedání zastupitelstva města,
které se bude konat 

v pondělí 1. března 2021 od 16.30 hodin v KD Zastávka.

- pro veřejnost vstup z ulice Poděbradova 
- pro zastupitele a zaměstnance MÚ vstup z ulice Frotzlova

TGM 
(1850 Hodonín – 1937 Lány)

Během neděle 7. března máme všichni mož-
nost si připomenout u pomníku TGM před 
ZŠ JAK 171. výročí narození zakladatele sa-
mostatného československého státu (1918), 
našeho prvního prezidenta, Tomáš Garriguea 
Masaryka.

Kronika za rok 2020
Všem zájemcům o uplynulé dění v Lounech je 
na webových stránkách města zpřístupněna  
v elektronické podobě Kronika města Loun 
2020, kterou připravuje kronikář města pan 
Ladislav Bába za jazykového dohledu paní 
doc. PaedDr. Jaromíry Šindelářové, CSc.

www.mulouny.cz > Město > Dějiny města 
> Kronika

ZASTUPITELSTVO...
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Otakar Jaroš 
(1912 Louny – 1943 Sokolovo)

8. března vzpomeneme lounského rodáka a Čestné-
ho občana města Loun, který padl v boji proti nacis-
tům poblíž Sokolova na Ukrajině.
U příležitosti 78. výročí jeho hrdinské smrti proběhne 
tradiční pietní akt (tentokrát s ohledem na zdravotní 
rizika bez účasti širší veřejnosti) za přítomnosti zá-
stupců vedení města v areálu ZŠ a MŠ Kpt. Otakara 
Jaroše a poté u rodného domu č.p. 927 v Jarošově 
ulici v Kotěrově kolonii.
Dalším místem vzpomínkového zastavení bude Ja-
rošův reliéf umístěný na hlavním schodišti v budově 
lounské radnice na Mírovém náměstí (viz foto).

Ladislav Novák 
(1931 Louny – 2011 Ostředek)

21. března uplyne 10 let od skonu dlouholetého 
hráče Dukly Praha, kapitána československé fotba-
lové reprezentace a jednoho z nejlepších světových 
obránců své doby.
Lounskému rodákovi bylo v roce 2004 uděleno Čest-
né občanství města Loun a od 26. října 2011 nese 
jeho jméno Městský fotbalový stadion.

28. březen - Den učitelů
Všem pedagogům lounských mateřských, základních  
a středních škol přejeme k jejich svátku, teď více než 
kdy jindy, klid pro tvůrčí práci a aktivní spoluúčast ze 
strany žáků, studentů i rodičů.

O. JAROŠ, L. NOVÁK...
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Výsledky domu č.p. 57 – „Daliborky“ 

(vyhodnocení veřejné ankety)

Anketu, která proběhla od 1.11.2020 do 30.12.2020, 
zhlédlo 966 zájemců (v elektronické podobě 953) a plně ji 
dokončilo 568 účastníků (v elektronické podobě 555). Re-
spondenti měli možnost uvést maximálně 3 návrhy, jejich 
první odpověď přišla 2.11.2020 a poslední 30.12.2020.

* místní spolky (baráčníci, rybáři, sokolové, sportovní kluby, šachisté, turisté apod.), ordinace (zubní, oční, kožní), centrum pro rodiče 
s dětmi, dětský koutek - herna, kavárna - čajovna, kavárna s dětským koutkem a zázemím pro rodiče, vzdělávací centrum, místo pro 
přednášky a školení,…

Výsledky ankety spolu s vyhodnocením byly předloženy Radě města Loun, aby se následně sta-
ly podpůrným materiálem při přípravných jednáních zástupců všech zvolených uskupení, stran  
a hnutí v Zastupitelstvu města, včetně vedení Státního pořadí okresního archivu a Oblastního 
muzea, o budoucím využití domu č.p. 57 na Mírovém náměstí.
Tato setkání by měla být zahájena do konce 1. poloviny kalendářního roku 2021.

Měsíčník 03/2021 

Výsledky domu č.p. 57 – „Daliborky“ 
(vyhodnocení veřejné ankety) 

Anketu, která proběhla od 1.11.2020 do 30.12.2020, 
zhlédlo 966 zájemců (v elektronické podobě 953) a plně 
ji dokončilo 568 účastníků (v elektronické podobě 555). 
Respondenti měli možnost uvést maximálně 3 návrhy, 
jejich první odpověď přišla 2.11.2020 a poslední 
30.12.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* místní spolky (baráčníci, rybáři, sokolové, sportovní kluby, šachisté, turisté apod.), ordinace 

(zubní, oční, kožní), centrum pro rodiče s dětmi, dětský koutek - herna, kavárna - čajovna, 

kavárna s dětským koutkem a zázemím pro rodiče, vzdělávací centrum, místo pro přednášky a 

školení,… 

Výsledky ankety spolu s vyhodnocením byly předloženy Radě města Loun, aby se 
následně staly podpůrným materiálem při přípravných jednáních zástupců všech 
zvolených uskupení, stran a hnutí v Zastupitelstvu města, včetně vedení Státního 

pořadí Možnosti odpovědí Responzí 
1. reprezentační prostory – obřadní 

síň 
186 

2. multifunkční centrum 124 
3. pronájem – minipivovar, 

pohostinství, hotel 
115 

4. městské informační centrum 114 
5. malý koncertní sál 95 
6. multifunkční projekt muzea a 

galerie 
82 

7. expozice fotografického umění 
s lounskou tematikou 

73 

8. síň osobností regionu  61 
9. komunitní centrum 48 
10. výstavní síň – galerie 47 
11. klubovna pro seniorské kluby a 

spolky 
44 

12. kongresový salonek pro školení a 
semináře 

41 

13. jiné * 35 
14. prodej 12 
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Spolek rodáků a přátel města Loun a okolí

Vzhledem k stále závažné současné epidemiologické situaci se neuskuteční
přednáška „Vzestup a pád průmyslníka Františka Hýry“ PhDr. Martina Vostřela, Ph.D.,

 která měla proběhnout 2. března 2021 ve Velké zasedací síni MÚ Louny

DALIBORKA...



INFORMAČNÍ CENTRUM LOUNY
Otevírací doba MIC – únor 2021:
Po – Pá: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
So – Ne: zavřeno
Po dobu nouzového stavu pouze prodej jízdenek na RegioJet a Flixbus, prodej karet na MHD a tisk. 
Městské informační centrum Louny
Pražská 95, 440 01 Louny, tel.: 415 621 102, email: info@mulouny.cz

Mírové 
náměstí 
Louny

9. 10. 6. 11.

12. 6. 18. 9.

10. 4. 15. 5.

Termíny sběrových sobot v roce 2021

Sběrové soboty v roce 2021
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o svozu velkoobjemového odpadu, který bude v roce 2021 probíhat 
v termínech 10. dubna, 15. května, 12. června, 18. září, 9. října a 6. listopadu.
Při sběrové sobotě je možno od 8 do 12 hod. odkládat pouze do přistavených velkoobjemových 
kontejnerů objemný odpad, a to starý nábytek, koberce, matrace a železný odpad a vyřazená 
elektrozařízení.
Ve dnech 24. dubna a 23. října proběhne tzv. BIOSOBOTA, kdy budou po městě rozmístěny 
velkoobjemové kontejnery určené k odkládání biologicky rozložitelného odpadu (např. trávy, listí, 
větví). Kontejnery budou umístěny v ulicích Parašutistů, Tomanova, V Domcích, 5. května, Ja-
vorová, Bezručova, Dobroměřická, do měst-
ských částí Brloh a Nečichy.
Sběrová sobota je určena pouze pro výše uve-
dené odpady a elektrozařízení a není určena 
pro odvoz směsného komunálního odpadu, 
stavebního odpadu (např. stavební suť, okna, 
bytová jádra apod.), nebezpečných odpadů  
a biologicky rozložitelného odpadu. Pokud po-
třebujete odložit výše zmíněný či jiný odpad 
mimo řádný termín sběrové soboty, využijte, 
prosím, sběrného dvora v Rybalkově ulici  
v Lounech. Odkládání odpadu mimo nádoby 
a místa k tomu určená je zakázáno.

5změna programu vyhrazena

So 13.3. a 27.3. 2021So 13.3. a 27.3. 2021
Řemeslné a jiné produkty vlastní výroby přednostně z Loun a okolí. Trhy jsou 
tedy především zaměřeny na potraviny, místní produkty a výrobky.

SBĚROVÉ SOBOTY...DALIBORKA...
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Otevírací doba – všechny provozy:
DLE AKTUÁLNÍHO ZNĚNÍ PROTIEPIDEMIC-
KÉHO SYSTÉMU (PES).

VÝDEJNÍ OKÉNKO:
pondělí-pátek: 9-17.00, sobota: 9-12.00
okénko – beletrie: půjčování knih, pouze objedna-
né knihy nebo rezervace
okénko – naučná: vracení knih, platby, registrace 
do knihovny

Ne 28.3. 11.00 – 16.00, Park Louny – pavilon A
Velikonoční trh v parku Velikonoční tržnice, 
velikonoční dekorace, pomlázky, výrobky, knihy, ru-
kodělné dílny aj. Kavárna otevřena po celou dobu 
akce. Přijďte si koupit něco krásného. Chcete se 
zapojit? Pište na homonai@mkl.cz. Akce se bude 
konat za dodržení organizačních a systémových 
opatření.

St 31.3. 23.59
Literární soutěž na téma „Štěstí“
MKL ve spolupráci s ZUŠ Louny. Vyhlášení 21.2., 
uzávěrka zasílání prací 31.3., vyhlášení vítězů 11.6. 
Kategorie: 11-14 let, 15-18 let, 19+ let věku (horní 
hranice není stanovena). texty zasílejte na adresu 
soutez@mkl.cz. Více informací www.mkl.cz/soutez 
nebo www.zuslouny.cz/soutez.

KNIHOVNA ON-LINE Programy knihovny ve virtu-
álním prostoru, vysílání Knižní kecky Jany, webiná-
ře, virtuální výuka Třetího věku, on-line lekce a další 
distanční a nové experimentální služby. Vybrané 
pořady zpřístupněné na YouTube kanálu Knihovna 
on-line, facebookovém profilu Knihovna dětem, vy-
braná výuka Třetího věku prostřednictvím programu 
Zoom.

POMOC S REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ Nabízíme 
pomoc našim čtenářům s registrací na očkování 
proti viru SARS-CoV-2. Čtenáři mohou volat na linku 
734 521 903 ve všední dny v čase 9-16 hodin. 
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HORKÁ LINKA DO KNIHOVNY 
– OBJEDNÁVKA KNIH Objednávky knih a rozvoz 
„za dveře“. Objednávejte na tel. 734 521 905 denně 
v čase 9-17 hodin nebo na e-mailu objednavky@
mkl.cz. Minimální objednávka 5 knih. Experimentál-
ní služba knihovny.

ON-LINE DATABÁZE Pravidelně aktualizovaná 
nabídka on-line databází zpřístupněných pro děti, 
dospělé, studenty VŠ, seniory aj. na webu https://
online.knihovny.cz.

každý Čt 7.10. 14.00, knihovna on-line
KNIŽNÍ KECKA JANA Video upoutávky knihovnice 
Jany Hrbkové pro holky a kluky. Nudíte se? Nevíte, 
co číst, po čem sáhnout? Pravidelně ve čtvrtek na 
YouTube kanálu Knihovna on-line a facebookovém 
profilu Knihovna dětem.

TŘETÍ VĚK ON-LINE Výuka projektu Třetí věk 
přesunuta do on-line prostředí. Distanční výuka ve 
vybraných předmětech živě prostřednictvím progra-
mu Zoom nebo záznamy na YouTube:

Cestopis (O. Kunc): 22. 3. YouTube

Dějiny umění (K. Mareš): 24. 3. YouTube

Dějiny regionu (V. A. Hons): termíny budou upřes-
něny

Hospodyňka (K. Homonai): 4. 3. a 25. 3. YouTu-

be, 11. 3. a 1. 4. Zoom 13.00–14.30

Kreativní fotografie (K. Suchá): 26. 3. Zoom 

9.30–11.00

Literatura (D. Kučerová): 1. 3., 15. 3., 29. 3. 

Zoom 9.30–10.30

Moderní dějiny 20. století (M. Pehr): 26. 3. 
YouTube

Myslivost (J. Štýbr): 23. 3. YouTube

Národopis (J. Prošková, M. Langrová): 17. 3. 

Zoom 13.00–14.30

Psychologie (D. Kučerová): 8. 3., 22. 3. Zoom 

9.30–10.30

Retro – rodinné stříbro (I. Hellerová): 16. 3. 
YouTube

Svět médií (J. Valůch): termíny budou upřesněny

Tablet-telefon (O. Kunc): termíny budou upřes-
něny, Zoom

Trénování paměti (M. Langrová): termíny budou 
upřesněny, Zoom

OBCHŮDEK JERONÝM Nabídka výroků dobrovol-
nic Spolku paní dam a dívek, spolku Na veselé vlně, 
klientů STD Jeroným, knih vydaných spolkem Loun-
ští Lounským. Udržitelné výrobky, častokrát upcyklo-
vané a recyklované. Zboží lze zaslat na Vaši adresu, 
nebo si vyzvednout osobně v knihovně ve výdejním 
okénku. Objednávky na e-mailu berankova@mkl.cz.

KNIŽNÍ KECKA...



G A L E R I E

PROSTOR SVĚTLO 
BARVA ZVUK
21. 1. – 18. 4. 2021

PETR NIKL  
MARTIN JANÍČEK
PETR PASTRŇÁK  
MATĚJ PLACHÝ
DOROTA SADOVSKÁ
ONDŘEJ SMEYKAL
JOHANA STŘÍŽKOVÁ
MICHAELA VÉLOVÁ- 
MAUPICOVÁ

Pivovarská 34 
440 01  Louny
tel. 415 652 634

https://www.facebook.com/
GalerieBenediktaRejta/ 
www.gbr.cz
                                                                    
Út–Ne 10–18 hodin
objednávka vstupenek 
tel. 778 728 992

   

Reset, výstava – událost, zprostředkující 
proměnu poetiky galerie, jejího výstavního  
a doprovodného programu. Umělecká díla, 
rozmístěná do třech podlaží, provádějí 
diváka i dosud veřejnosti uzavřenými pro-
story galerie. Vernisáž Resetu za „zavře nými 
dveřmi“ ze dne 21. 1.  je k vidění na https://
www.facebook.com/GalerieBenedikta
Rejta/videos

ČTVRTKY 
EDUKAČNÍ A DOPROVODNÝ 
PROGRAM GBR

11. 3. v 18 hodin
ONDŘEJ SMEYKAL 
A DIDGERIDOO
Večer s umělcem, ilustrátorem a hudební-
kem, jedním z nejlepších současných hráčů 
na tento unikátní nástroj, který během 
večera představí 

25. 3. v 18 hodin
SEZNÁMENÍ SE SBÍRKOU GBR
Kurátorky Lucie Šiklová, Barbora Kovářová,  
Michaela Vávrová představí veřejnosti 
sbírku galerie, která činí kolem osmnácti 
tisíc položek (obrazů, soch, grafických listů, 
fotografií i předmětů užitého umění) 
a v současné době prochází kompletní 
inventarizací

G A L E R I E GALERIE BENEDIKTA REJTAGALERIE BENEDIKTA REJTA

Inzerce



Inzerce

GALERIE EMILA JULIŠEGALERIE EMILA JULIŠE

Po dobu vládních opatření proti covid-19 znovu přerušeny 
výstavy výtvarných prací Klubu-E.F. v Domově seniorů Louny

Klub E.F. LounyKlub E.F. Louny  

Tylova 151, Černčice.

Soukromý výtvarný ateliér 
a škola volného času

G A L E R I E

EMIL JULIŠ – 100 LET (1920 - 2006). Připomínka stého výročí narození básníka, výtvarníka, čestného 
občana města Loun, mj. držitele ocenění Výroční ceny Svazu českých spisovatelů (předseda Jaroslav Seifert) 
za sb. poezie Pod kroky dýmů (Dialog, Most) a Vědomí možností (Mladá fronta, Praha) [1969], Ceny Jaroslava 
Seiferta Nadace Charty 77 za sbírku Blížíme se ohni a Gordická hlava [1990] a Státní ceny za literaturu (sbírka 
básní, prózy a dokumentace Nevyhnutelnosti) [1996]. Výstava přístupná po domluvě na tel. 602 456 314. Bližší 
informace naleznete včas na stránkách GEJ (http://gej.vejr.cz) nebo na FB profilu Galerie EJ..

VÝSTAVA KAMIL LINHART - 100 LET PRODLOUŽENA DO BŘEZNA 2021.

Galerie města Loun Galerie města Loun 

změna programu vyhrazena4

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

příspěvková organizace
Osvoboditelů 380, 440 01 Louny.

www.oasoslouny.cz

Inzerce

VRCHLICKÉHO DIVADLO ● OSVOBODITELŮ 411 ● 440 01 LOUNY

Galerie Louny_obalka_A5.indd   1Galerie Louny_obalka_A5.indd   1 20.10.2010   9:28:5320.10.2010   9:28:53Inzerce
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TK Luna LounyTK Luna Louny

Kontakt: Mgr. Jana Stehlíková, 720 117 201, e-mail: j.stehlikova@centrum.cz
Zkušebna 1: Louny, budova autobusového nádraží
Zkušebna 2: Černčice, Tyršova 405 (budova samoobsluhy)
• Vyučované obory: Danse Musical (5 - 15 let), Pidi přípravka (od 3 let), Mini přípravka (od 5 let), Danse 
Clasique (přípravka a pokročilí), Danse Moderne (12 - 15 let), Orientální tanec (od 6 let, 5 věkových 
kategorií), Latinské a karibské tance (od 6 let, nepárové i párové), Společenský tanec párový (od 6 let, 3 
věkové kategorie). 
• Pro veřejnost: Břišní tance, Latin dance, Aby záda nebolela - cvičení podle Ludmily Mojžíšové, Taneční 
klub pro dospělé. 
• Služby: Předtančení, choreografie, soukromé hodiny pro stydlivé páry.

Podrobné informace najdete na www.tkluna.cz

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

Promítat začneme hned, jak to bude možné, pro aktuální informace sledujte
www.kinolouny.cz a facebook 3D KINO SVĚT LOUNY, tištěný program bude po otevření kin k dispozici na 
pokladně.

Těšit se můžete na očekávaný celovečerní dokument Olgy Malířové Špátové Karel, na úspěšný 
film, natočený podle bestselleru Radky Třeštíkové Bábovky, na animované dobrodružství Maxi-
nožka2, akční komedii s Robertem De Nirem a Morganem Freemanem Podfuk za všechny 
prachy, fantasy dobrodružství s Anny Hathaway Čarodejnice, hororovou komedii Slečna bes-
tie, novou českou komedii s Hanou Vagnerovou, Petrou Hřebíčkovou, Sandrou Novákovou, Jakubem 
Prachařem, Jiřím Langmajerem Matky a také na spoustu filmů filmového klubu, které jsme nestihli 
uvést a my se budeme těšit na Vaši návštěvu.

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 PŘICHÁZEJÍ-

CÍMI 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

Provozování činnosti 
kina probíhá za fi-
nanční podpory měs-
ta Loun.

Základní umělecká škola v Lounech podléhá vzhledem k aktuální epidemiologické situaci
 jako všechny školy restriktivním opatřením a momentálně probíhá výuka pouze distanč-
ní formou. Všichni učitelé jsou se svými žáky ve spojení, žáci nahrávají, fotí, píší, recitují, 
vystavují, tvoří.
Děkujeme žákům a rodičům, že nás v této nelehké době podporují a věříme, že se brzy 
budeme moci setkat ve škole.
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průvodceNezávislý gastronomický průvodcerestauracemi, pivnicemi a bary v Lounech

ROMANTICKÁ 

SCHŮZKA...

KAM NA PIVKO 

A ČESKOU KUCHYNI

KDE SE DOBŘE
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KAM NA VÍNO? 
Tschechische BierspezialitätCzech Beer Special

CHMELOVÁ KLASIKA
Jak za starých časů...

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 v Praze
Na výstavě mohou být pořizovány obrazové záznamy pro dokumentaci a propagaci muzea.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Já to 

beru!

Nemusím cestovat 
mimo město

Stálý a pravidelný příjem

Dotovaná strava

Masáže zdarma

Očkování, vitamíny a lékařská péče

Vzdělání a odborný růst

Výhodné mobilní tarify 

Firemní akce

Penzijní připojištění

Dotovaná doprava 
do zaměstnání

Úrazové a životní 
pojištění

Informujte se na svou příležitost.
Tel.  474 313 135/7   8 - 16.00

e-mail: chomutovHR@eaton.com
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Sportovní akce 
a wellness program

Program pro rodiny a děti

1.   Úvod divadlo Mazec a hudební skupina Ventilky a Pumpičky. Přivítání, představení sponzorů apod.
2.   Vystoupení ZUŠ Ln: mažoretky                                                                            
3.   Stacionář Ln : „Boubelky tančí Novambu“ , 8 tanečníků                                        
4.   Vystoupení ZŠ Prokopa Holého: Pěvecký sbor Bublinky, 26 dětí. 1.Čert, 2. Štěstí, zdraví, pokoj svatý.
5.  První soutěž + písnička , divadlo Mazec                                                                       
6.   Vyhlášení soutěže o nejhezčí vánoční stromek – p. starosta                                    
7.   Taneční škola Luna                                                                                                   
8.   ZŠ 28. října – dramatizace Stardance aneb tanec hvězd. Zájmový kroužek. Děti dětem.        
9.    ZŠ Přemyslovců – Country tanec – nastudovala Kamila Wernerová. Tanec – Hana Klimtová
10.  Druhá soutěž + divadlo Mazec                                                                                      
11.  ZŠ J.A.Komenského – taneční pár: Tereza Jelínková a Pavel Jelínek (chacha a rumba), 
       2x na 3.místě na Grand Prix Teplice       
12.  Pěvecký sbor gymnazia pod vedením Evy Kleinové                                             
13.  Fitness studio manželů Hofmannových                                                               
14.  3. soutěž o hlavní cenu+ písnička, divadlo Mazec                                                      
15.  Kvítek – 3 skladby: Allelujah madrigal, Everytime I feel the spirit + 1                 
16.  Kvítek + žáci ZŠ J.A.Komenského a pan starosta a společně  zpívají spirituál:  This a little light of mine. 
 Během refrénu dojde k rozsvícení vánočního stromu ( text se hodí k rozsvícení …).   

28. 11. 2010 
OD 14 HOD. 
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 
V LOUNECH

-  hudební vystoupení 
-  soutěže - ceny - zábava
-  divadlo 
-  prodej vánočních produktů  
 a občerstvení
-  soutěž ve zdobení 
 vánočních stromů 
-  slavnostní rozsvícení 
 vánočního stromu
-  vánočním odpolednem 
 provází divadlo Mazec

Inzerce

UMÍME VYROBIT
DROBNÉ, ALE POTŘEBNÉ 
PRO VŠECHNY:
• letáčky • vizitky 
• dokumenty rodinných událostí 
• pozvánky a blahopřání 
• pohlednice • brožurky • plakáty 
• katalogy • časopisy • knihy 

PRO FIRMY, OBCE A MĚSTA, 
PODNIKATELE, 
ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ:
• firemní tiskoviny a reklamní kultura 
• výstavy • velkoplošná reklama
• reklamní fotografie a video 
• webové stránky 
• etikety na víno, pivo... 
• jídelní lístky

R E K L A M AGRAFIKA    REKLAMA REKLAMNÍ AGENTURA

Na Valích 423, Louny, tel.: 731 651 416, digon@digon.cz, 
www.digon.cz



 

KŘESŤANSKÉ AKCE

M U Z E U M

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  

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. 

B Ř E Z E N  2 0 2 1 
Týdenní program tvůrčích skupin v případě uvol-
nění vládních opatření - jinak témata pro domácí 
tvorbu 
Po 18.00 - 20.00   Výtvarné činnosti a modelová-
ní (dospělí)   Mgr. Jiří Němčický  “TÁNÍ, PŘEDJAŘÍ” 
– hledání barev odcházející zimy - tající sníh, hlína, sta-
ré traviny, oblaka, krajina – příklady Kavan, Slavíček, 
Mirvald, Ladra, techniky - akvarel, tempera, pastel
Út 16.00 - 17.30   Výtvarné činnosti a keramika 
(předškoláci + žáci 1.stupně základní školy)    Mgr.
Štěpánka Budinová  „ZVÍŘÁTKA“ - malování vidlič-
kou, tempera, „ČAJOVÁ KONVICE, ŠÁLEK“ - malo-
vání čajem, kresba fixem, tuší, „JÍDLO NA TALÍŘI“ 
- využití různého   materiálu, pokud bude obnovena 
prezenční výuka - keramika – „HRNÍČEK“
St 15.30 – 17.00   Výtvarné činnosti a modelová-
ní (žáci 2. stupně základní školy)  Mgr. Jiří Němčický    
„Masky“ -  karnevalové, masopustní, rituální a ma-
gické, hasičské, obličejové roušky výtvarně dotvářené 

- techniky kombinované, materiály dle vlastní fantazie 
-  kresba, malba, koláže i prostorové 
Čt 16.00 - 17.30    Školička předškoláků s rodiči 
- začátečníci (výtvarné činnosti a keramika pro děti 
od 3 let + dramatická a hudební výchova jako jejich 
motivace) Mgr. Martina Vyšohlídová  „MŮJ ROBŮTEK 
POMOCNÍČEK“ - skládání z různých předmětů na ba-
revnou podložku, plastika Robůtka z krabiček a krabic, 
vytváření z modelíny, ze slaného těsta, papírmašé, 
stylizace sebe na Robůtka + fotografie, pokud bude 
obnovena prezenční výuka - Robůtek z keramiky
Pokud nebudou vládní opatření uvolněna, bude po-
kračovat naše distanční spolupráce i-EF (interne-
tový EF-klub) formou zadávání námětů a návodů k 
samostatné tvorbě! Vytvořené práce budou zveřej-
ňovány na našem facebookovém profilu! 

Kontakt: 723 537 509  ef.klub@centrum.cz    
facebook ef.klub
Mgr. Jiří Ekrt, zakladatel KLUBU-E.F.
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otvírací doba: 
úterý – pátek 9.00 – 17.00 
sobota – neděle (a svátky, pokud nejsou pondělkem)     
 10.00 – 17.00
pondělí  zavřeno
Archeoskanzen Březno:
úterý – neděle 9.00 – 17.00 
pondělí  zavřeno
V pokladně muzea se prodává: výrobky z mastku, orientální dár-
kové 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 budo-
va – dům Sokolů z Mor (Pivovarská čp. 43) z důvodu generál-
ní 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 Pivo-
varské ul. uzavřena od 15. 1. 2020 z důvodu rekonstrukce. Vstup 
do muzea z ulice Beneše z Loun kolem kostela Sv. Mikuláše
NUTNO obejít - viz. mapa středu města na www.muzeu-
mlouny.cz

Velikonoce na dobových pohlednicích   
- online výstava
Kdo se zasloužil o první velikonoční pohledni-
ci, jak vypadala i to, odkud a kam byla poslána, 
už zůstane asi navždy záhadou. Velikonočních 
pohlednic posíláme stále méně. Přitom naše ba-
bičky dobře věděly, že velikonoční přání nalezené 
v dopisní schránce dokáže udělat velkou radost. 
Jaké pohlednice se kdysi posílaly?  To ukazuje 
malá online výstava na našich stránkách www.
muzeumlouny.cz. 

ARCHEOSKANZEN BŘEZNO U LOUN
NÁVŠTĚVA JE MOŽNÁ PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ 
KONTAKT: TELEFON 7211257169 NEBO MAIL 
SKANZEN@MUZEUMLOUNY.CZ
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    Pravidelné mše sv.mše sv. s nedělní platností v Cítolibech každou sobotu v 18:00 hod. Pokud není uvedeno jinak, bohoslužbybohoslužby 
jsou v Lounech v kostele sv. Mikuláše. Počet účastníků bohoslužeb je prozatím omezen, v Lounech jsou proto  
o nedělích dvě bohoslužby. Na vesnicích počet lidí nepřesahuje stanovený maximální počet, nebojte se přijít. 
Dále se budeme řídit aktuálními nařízeními vlády. Mše svaté v Domově pro seniory Louny každou středu v 10.00 hodin 
budou obnoveny po skončení zákazu návštěv.
  

KŘESŤANSKÉ AKCE

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

ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ LOUNYČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ LOUNY  Jakoubkova 1533, Louny, 
www.ccshlouny.cz

EVANGELICKÁ CÍRKEV V LOUNECHEVANGELICKÁ CÍRKEV V LOUNECH
Evangelický kostel, Českých Bratří 1510, Louny. Více informací na: http://louny.evangnet.cz 

Pravidelné nedělní bohoslužby Pravidelné nedělní bohoslužby od 9.00 V kostele výstava fotografií žáků ZUŠ Lounyvýstava fotografií žáků ZUŠ Louny ze třídy p.uč. Liptákové.

4.3. 17.30 mše sv. mše sv. k. Čtrnácti sv. Pomocníků  
  Louny
7.3. 9.00 a v 10.30  mše sv. 3. neděle postní mše sv. 3. neděle postní
7.3. 14.30 D. Ročov
14.3. 9.00 a v 10.30 mše sv. 4. neděle postnímše sv. 4. neděle postní
14.3. 14.00 mše sv.mše sv. Vinařice
19.3. 17.30 mše sv. Slavnost sv. Josefamše sv. Slavnost sv. Josefa

21.3. 9.00 a v 10.30  mše sv. 5. neděle postnímše sv. 5. neděle postní
25.3. 17.30  mše sv. Slavnost Zvěstování Páněmše sv. Slavnost Zvěstování Páně
27.3. 14.00 mše sv.mše sv. Měrunice
28.3. 9.00 a v 10.30 mše sv. 6. neděle postní  mše sv. 6. neděle postní  
  Květná neděle  Květná neděle
28.3. 14.00 mše sv.mše sv. Vinařice

3.3 17.00   biblická hodina
7.3 9.00   3. neděle v půstu 3. neděle v půstu – bohoslužby
10.3  17.00 biblická hodina
14.3 9.00   4. neděle v půstu 4. neděle v půstu – bohoslužby
17.3  17.00  biblická hodina

21.3 9.00   5. neděle v půstu5. neděle v půstu – bohoslužby
24.3  17.00  biblická hodina
28.3 9.00   neděle Květnáneděle Květná – bohoslužby
31.3  17.00  biblická hodina

změna programu vyhrazena

„Pomoc bližnímu“ z.s. Senior klub„Pomoc bližnímu“ z.s. Senior klub SNP 2206 440001 Louny (bývalá restaurace LUNA)

Březen je jarní měsíc, když se ohlédneme zpět je tu první možnost zavzpomínat na MDŽ, kdy děti se učily 
přání formou písniček a básniček, včetně vlastních výrobků. Tak tomu bylo vloni s našimi MŠ speciální a 
Šafaříkova. Radost byla na obou stranách. Jak bude letos? Na děti si zavzpomínáme a třeba se i sejdeme 
sami senioři. Pokud bude povoleno se scházet tak ve čtvrtek 4.3. od 14 hod v našem klubu nebo jiný 
čtvrtek, jak opadne vládní nařízení. Sledujte a informujte se.
Vyhlašujeme kreativní akci nejen pro seniory. Máte vše uklizeno a přebráno a je vám líto některé věci 
vyhodit vdechněte jim druhý život! Vytvořte dle vlastní fantazie drobné až v životní velikosti výrobky a 
posléze z nich vytvoříme velkou výstavku. Kdy? Včas se dozvíte sledujte nás i v tisku. Senioři buďte 
aktivní a neseďte doma, choďte na procházky a pokud jste doma, tančete, zpívejte a radujte se, že se 
jaro blíží. Pokud nemáte z čeho vyrábět a chcete psát máte téma: Co mi doba Covidová dal, vzala a jak 
můj život překopala.
Sociální a psychologické poradenství pro otrávené osamělé seniory na 605 214 704 nebo emailu 
senior.louny@seznam.cz 

SVAZY, KLUBY 

A JINÉ ORGANIZACE

SENIOR KLUB...



SPORT
SPORT

JÓGA  Budova ZUŠ Louny, Poděbradova 610, Louny

TĚLESNÁ CVIČENÍ, PÉČE O TĚLO A MYSL

Cvičení zrušeno na základě vládního nařízení. Info na tel.: 777 902 230 CVIČENÍ PRO 
VŠECHNY!

Vzhledem k vládním opatře-
ním všechny akce dočasně 
zrušeny. Prosíme o sledování 
webových stránek a Face-
booku

e-mail: alabiadova@seznam.cz  www.http://zuslouny.cz/ 
Přihlašovat se můžete kdykoliv během roku. VZP přispívá na toto cvičení.

AGILITY

Inzerce

STUDIO PRO ZDRAVÍ A KRÁSU
Vaše beauty&estetické studio v Lounech

Tel.: 776 775 711, studio@zazvorkova.eu www.studiolouny.cz

změna programu vyhrazena

HC Slovan LounyHOKEJ

Sledujte stránky HC Slovan Louny
www.hcslovanlouny.cz

FOTBAL FK Seko Louny
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Sledujte stránky FK Seko Louny
www.fklouny.com

Studio je, dle nařízení vlády, 
do odvolání uzavřeno.
Více aktuálních informací najdete na 
vebu studia: www.rstudiolouny.cz

R studio  Louny 

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, na speciální škole vedle gymnázia. Cena lekce 80-, rezervace 
v SMS na 720 223 207. Piloxing je jedinečná kombinace Pilates, boxu a tance - ide-
ální cardio trénink pro všechny ženy, neváhejte se přidat!



Pro informace sledujte FACEBOOK 
a www.hazenalouny.cz

HÁZENÁ

Lounská správa sportovních areálů, 
příspěvková organizace

Rybalkova 2673
440 01 Louny

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA LOUNY   

Sledujte aktuální informace na stránkách www.lssa.cz

PLAVECKÁ ŠKOLA ŽABLOUN

TERMÍNY 
12.–16. 7. 2021
19.–23. 7. 2021

2.–6. 8. 2021
9.–13. 8. 2021

CENA 1.500,- Kč.

Pro děti od 7 let

V ceně je zahrnut oběd, výlet, vstupy do plaveckého bazénu a na městské koupaliště, 
kvali kovaný dozor. Více informací a přihlášku naleznete na www.bazenlouny.cz a na FB.

Pro vás připravuje

Lounská správa plaveckých areálů,
příspěvková organizace

Prokopa Holého 2969, 440 01  Louny

Inzerce

BAZÉN, SPORTOVNÍ HALA...

Lokomotiva Louny – oddíl házené   



InzerceInzerce


