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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:
LOUNSKÁ KŘÍDLOVKA + JOSEF ZÍMA (11. 7.)
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S KNIHOVNOU
TŘETÍ VĚK – ŠKOLA V PŘÍRODĚ

GALERIE BENEDIKTA REJTA:

KRAJINA+

Vstupenky v prodeji na:

22. 7.–10. 8.

Zahradní

S LAVNOST

"23“

Černý kůň

17. 7.
2021
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Úřední hodiny

Úřední hodiny
Městského úřadu Louny
v době letních prázdnin
Úřední hodiny pro občany v době 
od 1.7. do 31.8.2021
Pondělí	 7:30	-	17:00
Úterý	 7:00	-	14:00
Středa	 7:30	-	17:00
Pátek	 7:00	-	13:45

Vzpomínkové	setkání

Čas	prázdnin	–	čas	oddychu
Tentokrát znovu 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 dě-
kujeme za nezměrné úsilí, z velké části neomezené zvoněním a rozvrhem hodin, které jste věnovali našim 
nejmladším generacím. 
         vedení města

Velké	poděkování
V čase konečně odeznívající pandemie a s tím spojeného rozvolňování vládních nařízení dovolte opět podě-
kovat těm, kteří se podíleli na tom, abychom všichni měli možnost vyjít z tohoto ohrožení ve zdraví, a stáli  
v tzv. první linii – zdravotníkům, lékárníkům, policistům, hasičům, sociálním pracovníkům, řidičům hromadné 
dopravy, pedagogům, prodavačům, zaměstnancům úřadů, dobrovolníkům a mnohým dalším, kteří i v těchto 
svízelných dobách poskytovali služby občanům. 
         Všem Vám patří velký dík! 
         vedení města

se	u	příležitosti	 109.	 výročí	 naro-
zení	Kpt.	Otakara	Jaroše,	Čestného	
občana	města,
uskuteční v	pondělí	2.	srpna	2021	
od	11	hodin
u rodného domu v lounské Kotěrově 
kolonii.

Srdečně zve město Louny a Česko-
-ruská společnost.
      
                     foto: Ladislav Bába

Mistr	Jan	Hus	–	606.	výročí	
V neděli 4. července v 10:15 hodin si připomeneme statečný odchod jedné z nejvý-
znamnějších postav naší historie z tohoto pozemského světa u pomníku Jana Husa na 
Mírovém náměstí. 
Pietní setkání pořádá NO Církve československé husitské v Lounech ve spolupráci  
s Městem Louny. 
Ve výroční den 6. července (1415) se může též kdokoli u pomníku zamyslet nad slovy 
z listu Lounským, kterými nás reformátor církve oslovuje stále aktuálně i přes oblouk 
staletí: „…Zapřísahám Vás, nejdražší, milujte se vespolek, stůjte v jednotě, nedejte se 
nijakým způsobem mezi sebou rozděliti a dbejte, aby nepovstávaly žádné rozkoly, zrady, 
nepřízně a hněvy…“.                                                         
        foto: Ladislav Bába
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Výročí v červEnci: Jaroslav Štrombach

M
Ě

S
T

O
 L

O
U

N
Y

125
Jaroslav	Štrombach (1896 – 1931?) 

10. července se narodil v Lounech syn nakladatele Antonína Štrombacha.  
V době 1. světové války se z rakousko-uherské armády dostal v Rusku do za-
jetí, kde vstoupil do řad československých legií, aby následně přešel na stranu 
Rudé armády, v níž dosáhl až hodnosti generála. Nakonec byl při armádních 
čistkách obviněn svými „soudruhy“ bolševiky ze špionáže pro Českosloven-
skou republiku (nepodloženě) a popraven. 

Jeho smrt je dodnes obestřena tajemstvím, neboť se uvádí nejen rok 1931, 
kdy byl s největší pravděpodobností zastřelen v Charkově, ale je zmiňován i rok 
1933 ve spojitosti s gulagem (?). 

Čestné občanství města Loun mu bylo uděleno in memoriam 8. května 1971.

foto: archiv Oblastního
muzea v Lounech

„Letní“	číslo	časopisu	ZLoun
Na sklonku června vyšlo již další číslo městského časopisu. Výtisky si můžete vyzvednout například v Měst-
ském informačním centru na Mírovém náměstí, později bude magazín také k dispozici v elektronické verzi 
na webových stránkách města Loun: www.mulouny.cz 

3

foto: Ladislav Bába

Rada města schválila dne 31.5.2021 program akce “Letní Lounské Vábení 
alternativně” následovně:
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Mírové 
náměstí 
Louny

So 3.7., 17.7. a 31.7.
Řemeslné a jiné produkty vlastní výroby přednostně z Loun a okolí. Trhy jsou 
tedy především zaměřeny na potraviny, místní produkty a výrobky.

DALIBORKA...

Monitoring	kvality	ovzduší
Město Louny prostřednictvím společnosti Agdatacity.cz umístilo dne 31.05.2021  
v lokalitě u ZŠ Prokopa Holého v Lounech komplexní monitorovací stanici osazenou 
senzory, která bude ve dvouletém období po dobu 24 hodin měřit koncentrace:
• PM1, PM2,5, PM4 a PM10 - prachové částice
• NO2 - oxid dusičitý
• O3 - přízemní (troposferický) ozon
Data z měření jsou odesílána v pravidelných 5-15 min intervalech do internetové ap-
likace. Občané mohou sledovat kvalitu ovzduší na webových stránkách Městského 
úřadu Louny - Odbor životního prostředí. 
Projekt měření kvality ovzduší byl realizován za podpory Nadačního fondu Nexen 
Tire Europe částkou 50 tisíc Kč. 
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Uzavření	parkoviště	
Osvoboditelů	z	důvodu	
rekonstrukce	vodovodního	
řadu
Vážení občané, 
dovolujeme si Vás informovat, že v termínu od 
14.	 6.2021	 do	 cca	 31.07.2021	 budou probíhat 
stavební práce Severočeské vodárenské společ-
nosti spojené s rekonstrukcí vodovodního řadu  
v ul. Osvoboditelů v úseku od čp. 887 k čp. 510  
v Lounech. 
V rámci této rekonstrukce budou stavební práce 
probíhat i na části parkoviště (závorový systém)  
a v ulici Osvoboditelů v úseku od Komenského ná-
městí k ulici Vrchlického. Z uvedeného důvodu ne-
bude možný vjezd do tohoto úseku a cca polovina 
parkoviště bude dočasně uzavřena. Zbývající část 
parkoviště bude vyhrazena pouze	pro	držitele	par-
kovacích	karet na parkoviště Osvoboditelů. 
Omlouváme se za komplikace spojené s dopravou a 
parkováním v této části města.  

Skleněná popelnice 
za	rok	2020	zná	vítěze
V pondělí 10. května 2021 proběhl již 17. ročník soutěže 
„Skleněná popelnice“. Toto klání každoročně vyhlašuje 
Ústecký kraj ve spolupráci s Autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a. s. a své třídičské síly v něm 
měří všech 350 obcí kraje zapojených do systému EKO-
-KOM.
Soutěž byla, stejně jako v minulých letech, rozdělena 
do čtyř kategorií - obce do 500 obyvatel, obce nad 501 
obyvatel, v další kategorii se pak utkaly městysy do 3 
500 obyvatel a v poslední kategorii měřila své třídičské 
výsledky města nad 3 500 oby-
vatel.
Za rok 2020 se město Louny 
v kategorii města nad 3 501 
obyvatel umístilo na 3. místě. V 
loňském roce to bylo 5. místo. 
Spolu s oceněním Město Louny 
obdrželo šek na finanční hoto-
vost ve výši 15 000,- Kč. Tyto 
finance budou využity v oblasti 
podpory třídění odpadu.





SPOLEČENSKÉ AKCE, HUDEBNÍ AKCE, RESTAURACE 
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HŘIVICE:
TRADIČNÍ SVATOJAKUBSKÁ POUŤ 
VE HŘIVICÍCH

So 24.7. 	20.00 hraje skupina Reflex
Ne 25.7. 13.00 hraje Pichlovanka

NOVĚ OTEVŘENÁ RESTAURACE
Dělnický Dům Cítoliby
Čepujeme: Bakalář 10°, Bakalář 11°

Terasa s výhledem do zahrady
Obědová nabídka, večerní minutková kuchyně 

Zeměšská 219, Cítoliby 439 02  Tel.:736 402 626
restaurace

restaurace

Restaurace U Žida

hledáme 
kuchaře s praxí

Česká 182, Louny

tel.:603 193 198

Zahradní

S LAVNOST

"23“Černý kůň

17. 7.
2021
zahradní restaurace

černý kůň
rožnění uzené kýty,

grilování, pivo, whiskey...

koncert: vilém čok 

a bypass 

od 20.00
Vstupenky 

v pokladně 

kina Svět

nebo na 

www.kinolouny.cz

200 Kč

LOUNY:
Zahradní restaurace Černý kůň:

CÍTOLIBY:
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Prázdninová otevírací doba (červenec, 
srpen) – všechna oddělení:
Po – Pá:	9.00	–	17.00 hod.
So, Ne, státní svátky: zavřeno

kavárna Jeroným:
Po – Pá: 9.00	–	17.00 hod. Dle aktuálních vlád-
ních nařízení.

Veřejné toalety:
Po – Pá:	8.00	–	17.00	hod.
So: 8.00	–	12.00	hod.
Ne, státní svátky: 10.00	–	14.00	hod.
Speciální otevírací doba toalet při konání akcí ve dnech:
31.7. 8.00	–	20.00 / 7.8. 8.00	–	12.00,	15.00	–	21.00
14.8.	8.00	–	21.00

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

Sociálně terapeutická dílna Jeroným
Sociálně pracovní terapie pro osoby s mentálním nebo kombino-
vaným postižením (kombinovaným se rozumí mentální postižení 
spolu se zdravotním postižením, vyjma osob imobilních a s těžkými 
smyslovými vadami např. hlucho-slepých) od 16 do 64 let věku, 
které mají I. – III. stupeň invalidity nebo jsou v řízení o přiznání 
invalidity, a které se zároveň chtějí pracovně uplatnit na otevřeném 
trhu práce, chráněném trhu práce či jako dobrovolníci a nemají: 
dostatečné dovednosti a návyky, dostačující představu o tom, co 
pracovní uplatnění obnáší nebo dostačující motivaci k tomu, aby 
měly snahu se pracovně uplatnit. Služba se neposkytuje osobám 
z vybraných cílových skupin, jejichž zdravotní stav vyžaduje celo-
denní dohled, stálou lékařskou a ošetřovatelskou péči a osobám 
imobilním. Sociální služba je poskytována bezplatně. Více informa-
cí na www.mkl.cz. Kontakt: 734 693 771 a 734 693 772.

Kavárna Jeroným Free Wi-Fi, denní tisk, poseze-
ní s knihou. Nabízíme možnost rezervace salónku 
vhodného pro konání meetingu, zasedání, schůze či 
porady.

celý měsíc, kongresový sál
Antikvariát v knihovně Ke koupi vyřazené kni-
hy z oddělení naučné literatury, beletrie i dětského. 
Ceny od 10 Kč za kus, otevřeno během otevírací 
doby knihovny, trvání antikvariátu do 3.9.

celý měsíc kavárna Jeroným
Obchůdek Jeroným Nabídka výrobků dobro-
volnic Spolku paní dam a dívek, spolku Na veselé 
vlně, klientů STD Jeroným, knih vydaných spolkem 
Lounští Lounským. Udržitelné výrobky, častokrát 
upcyklované a recyklované. Zboží lze zaslat na Vaši 
adresu, nebo si vyzvednout osobně v knihovně. Ob-
jednávky na e-mailu berankova@mkl.cz.

celý měsíc, galerie
Hlubiny poznání Prodejní výstava obrazů Jana 
Bořila na ochozu pavilonu A a galerii Městské 
knihovny Louny. Trvání výstavy do 25.8.

celý měsíc, region Lounsko
Města a obce čtou 2021 Kooperativní projekt 
měst, obcí a knihoven Lounska. Populární putovní 
stan, scénická čtení, deskové hry, pasování čtená-
řů, dětské besedy, doprovodné akce aj. Vstup volný, 
bližší informace na www.knihovnyln.cz.

TŘETÍ VĚK – ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Návrat studentů „do školních lavic“. Nabídka pro 
studia chtivé, aktivity venku či v prostoru pavilonu 
A na lounském výstavišti. Více informací na www.
mkl.cz.
Cestopis (O.	Kunc): poslední přednáška letního se-
mestru v průběhu července.
Českopis: exkurze pro studenty, červenec – Valeč, 
srpen – Mělník.
Dějiny umění (K.	Mareš): 22.6., 7.7., 28.7., 11.8. 
od 9:30.
Keramika	(J.	Marešová): 11.6., 18.6., 9.7., 16.7. od 
9:30.
Malba (J.	Marešová): 9.8., 23.8., 3.9., 10.9. od 
9:30.
Plavání a cvičení ve vodě: dle aktuálních vládních naří-
zení, studenti budou informováni.
Tai-chi: 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8., 25.8., 
dle aktuálních vládních nařízení.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S KNIHOVNOU
Více informací na www.mkl.cz/tabory.
Čt – Pá 1. – 16.7.	8.00	–	15.30, Klub(ovna) Luna
Toulky podél Ohře Výpravy podél řeky Ohře, 
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místní fauna a flóra, zkoumání živočichů, stromů, 
bylin a hub. Lektorky Ivana Dobrotová, Věra Drápa-
lová. Poslední volná místa.
Po – Pá 12. – 16.7. 8.00	–	15.30, Park Louny 
– pavilon A
Jak se dělá detektivka  Napětí, hra i akce, děti 
se ocitnou uprostřed detektivního vyšetřování. Lek-
torky Oksana Kaplanová, Johana Prošková. Kapa-

cita naplněna.

Po – Pá 26. – 30.7. 8.00	–	15.30, Park Louny 
– pavilon A
Čarodějný týden  Výroba hůlky, lektvary, závody 
na koštěti, poznávání kouzelných tvorů. Lektorka 
Johana Prošková. Poslední volná místa.

PARK LOUNY
Kavárna	Café	Park	– okénko otevřeno denně v 
čase 14.00 – 21.00 hodin v souvislosti s aktuálním 
počasím. Dle aktuálních nařízení Vlády.

So 10.7. 17.00, Park Louny – pavilon A
Vernisáž výstavy Hlubiny poznání
Prodejní výstava obrazů kladenského rodáka Jana 
Bořila. Expresionisticky abstraktní obrazy k vidění 
na ochozu pavilonu A a prostoru galerie Městské 
knihovny Louny. Trvání výstavy do 25.8.

Ne 11.7. 15.00; Park Louny – amfiteátr
Lounská křídlovka – Léto v parku
Taneční odpoledne dechového orchestru. Hostem 
Lounské 13 bude Josef Zíma. Pořádá Park Louny  
a Lounská třináctka. Vstupné 120 Kč. Dle aktuálních 
vládních nařízení. Další termíny: 15.8. (pavilon A), 
12.9. (pavilon A).

So 17.7. 14.00	–	18.00, Park Louny – pavilon A
Letní jarmark v pavilonu
Přijďte si koupit něco krásného od lokálních prodej-
ců. V případě zájmu o prodejní místo pište na ho-
monai@mkl.cz.

celý měsíc, Park Louny – pavilon A
Hlubiny poznání
Prodejní výstava obrazů Jana Bořila na ochozu pa-
vilonu A a galerii Městské knihovny Louny. Trvání 
výstavy do 25.8.

celý měsíc, Park Louny – pavilon A
Antikvariát v pavilonu
Na ochozu pavilonu A ke koupi vyřazené knihy z od-
dělení naučné literatury, beletrie i dětského. Ceny od 
10 Kč za kus, trvání antikvariátu do 26.8.

OCHUTNÁVKA NA SRPEN – LETNÍ LOUNSKÉ VÁ-
BENÍ „ALTERNATIVNĚ“

Pá 13.8.	21.00, Park Louny – amfiteátr
Promítáme! – Šarlatán
Inspirováno skutečným životním příběhem. Film Ag-
niezsky Holland. Životopisný, drama. Česko / Irsko / 
Polsko / Slovensko, 2020, 118 min. Vstup zdarma. 
Dle aktuálních vládních nařízení.

So 14.8. 21.00, Park Louny – amfiteátr
Promítáme! – Trollové: Světové turné
Nejveselejší film všech dob. Animovaný, dobrodruž-
ný, komedie, rodinný, fantasy, muzikál. USA, 2020, 
91 min. Vstup zdarma. Dle aktuálních vládních na-
řízení.

Ne 15.8. 15.00	–	18.00,	Park Louny – pavilon A
Lounská třináctka – Léto v parku
Taneční odpoledne dechového orchestru. Pořádá 
Park Louny a Lounská třináctka. Pavilon A. Vstupné 
100 Kč. Dle aktuálních vládních nařízení. Další ter-
mín 12.9. (pavilon A).

Pá 27.8. 21.00, Park Louny – amfiteátr
Promítáme! – Rocketman
Taron Egerton je Elton John. Životopisný, drama, hu-
dební, muzikál. Velká Británie, Kanada, USA, 2019, 
121 min. Vstup zdarma. Dle aktuálních vládních 
nařízení.

So 28.8. 20.00	–	01.00, Park Louny – pavilon A
Letní ples 2021
Informace budou doplněny. Hraje Taneční orchestr 
Klub 49. Dle aktuálních vládních nařízení.



GALERIE EMILA JULIŠEGALERIE EMILA JULIŠE

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

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 na stránkách GEJ (http://gej.vejr.cz) nebo na FB profilu Galerie EJ.

EVA A RADIM VEJVODOVI
KRAJINA - PROSTOR PRO BARVU
13. 5. - 25. 7. 2021
Galerie je otevřena úterý	–	sobota	14.00	až	18.00

Galerie města Loun Galerie města Loun 

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   9:28:53

OSUDY 
 
RODIN
ŽIDOVSKÝCHŽIDOVSKÝCH

TRVALÁ EXPOZICE

 
Obřadní síň ŽidovskéhoObřadní síň Židovského
hřbitova Lounyhřbitova Louny

 E
VA

 V
EJ

VO
DO

VÁ
 / 

KO
UP

ÁN
Í A

ND
ĚL

Ů

změna programu vyhrazena

10

změna programu vyhrazena

Lounský	měsíčník	vydává	DIGON	s.r.o.,	
POZOR!! od června 2021 firma sídlí na nové	adrese: 
Fűgnerova 1668, 440 01 Louny (objekt stacionáře Louny) 
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14. 5.–25. 7. 2021
KRAJINA+
Právě probíhající výstavní projekt KRAJINA+ zastřešuje několik dílčích 
výstav. První z nich jsou OBRAZY KRAJINY, představující vybraná díla  
ze sbírek galerie v dialogu s tvorbou hostujících autorů. Druhou částí je 
expozice UMĚNÍ V KRAJINĚ – umění pro veřejný prostor a český land art. 
Od 25. 6. výstavu rozšířila třetí expozice KRAJINOU VZDÁLENOU  
I BLÍZKOU (potrvá až do 31. 10.), výstava historických fotografií, jež vznikla 
ve spolupráci s Oblastním muzeem Louny. Představuje výběr z rozsáhlého 
díla lounského fotografa Karla Goszlera z přelomu 19. a 20. století. 
Součástí projektu KRAJINA+ je také unikátní interaktivní model krajiny  
s 3D projekcí, vzniklý na Kalifornské univerzitě v Davisu, který jsme nazvali 
DOTKNI SE KRAJINY. 

8. 7. v 21.00 
čtvRteK u BeNedIKtA 
LÍHeŇ - PetR NIKL & ONdŘeJ SMeYKAL 
LÍHEŇ je komponovaná, zvukově obrazová improvizace, kterou vytváří 
hudebník Ondřej Smeykal společně s výtvarníkem Petrem Niklem.  
Projekce s koncertem proběhnou na vstupním prostranství před galerií, 
případně v jejích interiérech. Představení LÍHEŇ zařazujeme jako ozvěnu 
první letošní výstavy RESET, kterou veřejnost kvůli omezení nemohla 
navštívit.

15. 7.v 20.00 
čtvRteK u BeNedIKtA
KRAJINOMALBA ŽIJe
Od 11. 7.–17. 7. 2021 probíhá tradiční malířské symposium  
Sýkorovy Počedělice. Připojte se k setkání s malíři i organizátory akce. 
Na vstupním prostranství před galerií nebo přímo ve výstavě KRAJINA+ 
budeme promítat, vzpomínat a hovořit jak jinak než o krajině.

HRA O KRAJINu 
PRůvOdce POutNÍKů PO StOPácH  
MALÍŘů KRAJINY
Galerie vás zve do krajiny. Objevíte místa slavných malířů: Emila Filly  
a lounské trojice Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald a Kamil Linhart.  
První průvodce značenými i neznačenými cestami je již připraven, další  
dva postupně vznikají. Čekají na vás nádherné horizonty a dávné příběhy.  
Cesty delší i kratší jsou vhodné pro všechny bez rozdílu věku.  
Průvodce zakoupíte přímo v galerii.

Otevírací doba:
Út–Ne, 10–18 hodin
tel. 778 728 992

Galerie Benedikta Rejta
Pivovarská 34
440 01 Louny
www.gbr.cz

změna programu vyhrazena
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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	–	17.00	
Po zavřeno
V pokladně muzea se prodává: výrobky z mastku, orientální dárkové 
předměty, přívěsky, suvenýry, káva a čaj. 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány obrazové záznamy pro 
dokumentační a propagační účely muzea.

Výstava Svět papírových modelů Vás provede 
zmenšeným papírovým královstvím, které vytvářejí 
šikovné ruce modelářů ze skupiny Minimodel a jejich 
přátel. Na výstavě můžete vidět nepřeberné množství 
realistických modelů techniky v měřítku 1:100. Jde  
o vozidla a stroje z nejrůznějších oborů lidské činnosti, 
ať už to je hasičská a vojenská technika, stavební stro-
je, nákladní auta, autobusy a mnoho dalšího včetně 
letadel. Ke zhlédnutí jsou i diorámata tvořená modely 
vojenské techniky či modely venkovských lidových 
staveb a dalších historických památek jako např. sta-
vební vývoj hradu napříč staletími. Na výstavě si určitě 
přijdou na své malí i velcí. Děti si navíc můžou na místě 
zkusit vystříhat a slepit vlastní model.

MUZEUM ZKAMENĚLÝ LES Unikátní muzeum ara-
ukaritů (zkamenělých kmenů stromů) a dalších pravě-
kých pozůstatků rostlin přešlo pod Oblastní muzeum 
v Lounech. Pro veřejnost je znovu otevřeno od soboty 
26.6.. Najdete ho v baště městského opevnění neda-
leko Žatecké brány. Na prohlídku muzea se hlaste na 
muzejní pokladně v Pivovarské ulici č.p. 189. Otevírací 
doba Muzea Zkamenělý les totožná s otevírací dobou 
Oblastního muzea.

So 3. 7.  8.00-10.00 přírodovědný program
ODCHYT A KROUŽKOVÁNÍ PTÁKŮ U ARCHEO-
SKANZENU BŘEZNO Ukázka odchytu a kroužko-
vání ptáků v sousedství březenského archeoskan-
zenu s muzejním zoologem Mirkem Bažantem. 
Naživo uvidíte běžné druhy ptáků, které jste ješ-
tě možná nikdy neviděli. Sraz v 8:00 u vstupu do  
archeoskanzenu. Je ale možno se připojit i později 
během akce, nicméně hned ráno je šance vidět více 
nachytaných ptáků největší. Příspěvek na program 
dobrovolný. V 10 hod. je možno navázat návštěvou 

komentované prohlídky Archeoskanzenu.

Út 13. 7. 17.00	komentovaná prohlídka
KOTĚROVA KOLONIE  Prohlídka nejstaršího zahrad-
ního města v Čechách, projektovaného zakladatelem 
moderní české architektury Janem Kotěrou. Akce se 
koná v rámci Roku Jana Kotěry, neboť letos uplyne 
150 let od jeho narození. Start na nároží ulic Dykova a 
Čeňka Zemana (u mateřské školky). Příspěvek na pro-
hlídku dobrovolný. Provází PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.

Čt 29. 7. 17.00 komentovaná prohlídka
NEKATOLICKÉ SAKRÁLNÍ STAVBY LOUN 
Letní komentovaná procházka městem spojená s 
prohlídkou kostela Československé církve husitské, 
Českobratrské církve evangelické a obřadní síně ži-
dovského hřbitova. Provází ThLic. Jaroslav Havrlant, 
Th.D. Vychází se od muzea (Pivovarská 189), příspě-
vek na prohlídku dobrovolný.

So 10.7., Čt 22.7., Čt 5.8., So 21.8. vždy	ve	
14	hodin
ARCHEOLOGICKÉ LÉTO 2021 – ŽEROTÍN
Do terénu za archeologií! Komentovaná prohlídka 
zříceniny hradu v obci Žerotín nedaleko Panenského 
Týnce. Pod záštitou Archeologického ústavu Praha, 
nutná rezervace: https://archeologicky-ustav-av-cr.
reservio.com/.

ARCHEOSKANZEN BŘEZNO
KONTAKT: TELEFON 771125716 NEBO MAIL SKAN-
ZEN@MUZEUMLOUNY.CZ
WWW.ARCHEOSKANZENBREZNO.CZ, FB ARCHEO-
SKANZEN BŘEZNO

Archeologické léto ve skanzenu
Celé prázdniny probíhají komentované prohlídky Ar-
cheoskanzenu každou sobotu a neděli v 10.00 a 14.00, 
bez objednání, běžné vstupné. Prohlídky pro skupiny 
po předchozí domluvě

Lesní klubík Človík – od září poběží ve skanzenu 
nový pravěký lesní klub pro předškolní děti. Informace 
naleznete na FB (Lesní klubík Človík), Kontakt: Klára 
Janatová, tel. 776630991, 
klara.janatova@centrum.cz

změna programu vyhrazena12
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1. - 4.7. Čt – Ne v	10.00

TOM A JERRY Když se Jerry pře-
stěhuje do luxusního hotelu na Man-
hattanu, kde právě probíhá svatba sto-
letí, její zoufalá organizátorka si najme 
Toma, aby jí pomohl se myšáka zbavit. 
Hon kocoura a myši vzápětí skoro zničí 
nejen její kariéru a chystanou svatbu, 
ale i skoro celý hotel. Animovaná kome-
die / 101 min / dabing / vstupné 130 
Kč / přístupno

1. - 4.7. Čt – Ne ve	13.00

LUCA Snímek studií Disney a Pixar, 
odehrávající se v malebném městečku 
italské riviéry, vypráví o dvou vodních 
příšerácích, kteří zažívají nezapome-
nutelné letní prázdniny plné zmrzliny, 
těstovin a vyjížděk na mopedu. Animo-
vaný dobrodružný / 96 min / dabing / 
vstupné 150 Kč / přístupno

1. - 4.7. Čt – Ne v	15.00 / 5. - 7.7. 
Po – St v	10.00 /19. - 21.7. Po – St 
v	15.00

DIVOKÝ SPIRIT Holka jménem Lu-
cky hledala tak dlouho spřízněnou duši, 
až našla koně. Divoký mustang Spirit jí 
dokáže, že přátelství na život a na smrt 
nemusí být jenom mezi lidmi. Animo-
vaná dobrodružná komedie / 89 min / 
dabing / vstupné 150 Kč / přístupno

1. - 4. 7. Čt – Ne v	17.30

OČISTA NAVŽDY Když Adela 
s manželem úspěšně ilegálně pronik-
li z Mexika do Ameriky, mysleli si, že 

mají vyhráno. Oba si našli práci a zača-
li vést poklidný život. Ten i jim každo- 
ročně narušuje Očista, morbidní tra-
dice, která vždy na dvanáct hodin 
promění Spojené státy v peklo plné 
bezpráví. Thriller / 103 min /  titulky / 
vstupné 150 Kč / doporučeno od 15 let  

1.7. Čt ve	20.00 ZÁZNAM KONCERTU

LINDEMANN: LIVE IN MOSCOW
Pravděpodobně poslední koncert v po-
době, jakou jsme znali v éře před ce-
losvětovou pandemií a lockdownem. 
15. března 2020 zpěvák slavné me-
talové kapely Rammstein Till Linde-
mann a švédský multiinstrumentalista 
a producent Peter Tägtgren vystoupili 
na pódium v moskevské VTB Aréně se 
svým projektem LINDEMANN. Záznam 
koncertu / 89 min / vstupné 250 Kč / 
doporučeno od 15 let

2. - 4. 7. Pá – Ne ve	20.00
12. - 14. 7. Po – St v	17.30
20. - 21. 7. Út – St	v	17.30

MATKY  Film o ženách v nejlepších 
letech (Hana Vagnerová, Petra Hře-
bíčková, Sandra Nováková a Gabriela 
Marcinková), které jsou elegantní, se-
bevědomé, chytré, užívají si, a probírají 
spolu chlapy, vztahy a sex.  V rolích 
jejich mužských protějšků:  Jakub pra-
chař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni a 
Vladimír Polívka. Komedie / 97 minut / 
vstupné 150  Kč / přístupno

2. - 3. 7. Pá – So ve	22.00 

SPIRÁLA STRACHU: SAW PO-
KRAČUJE     DOLBY	ATMOS
Začíná se psát nová kapitola z děsivé 
knihy Saw. Zločinný strůjce pokřivené 
spravedlnosti roztáčí spirálu nečeka-
né pomsty. Horor / 93 min / titulky / 
vstupné 150 Kč /doporučeno od 15 let 

5. - 7. 7. Po – St ve	13.00
8. - 11. 7. Čt – Ne	v	10.00

CHLUPÁČCI Pupí a Eda patří do rodu 
Chlupáčků. Roztomilých, chlupatých 
zvířátek ve tvaru donutu. V roce 1835 
tihle chlupáči poklidně žijí v hojném 
počtu na Galapágách… Animovaná 
komedie / 84 min / vstupné 130 Kč / 
přístupno

5.7. Po	16.00 PONDĚLNÍ	DOKUMENTY

PEGGY GUGGENHEIM:
POSEDLOST UMĚNÍM 
Nadčasová žena, která formovala svou 
dobu. To je Peggy Guggenheim, které 
její bohaté dědictví pomohlo stát se 
ústřední postavou světového moderní-
ho umění. Dokument / 96 min / titulky / 
vstupné 100 Kč / přístupno 

5. - 6. 7. Po – Út v	17.30

GODZILLA VS. KONG Legendy se 
střetnou ve filmu Godzilla vs. Kong, 
kde se tito mýtičtí protivníci setkávají 
ve velkolepé bitvě věků a osud světa 
tak visí na vlásku. Akční sci-fi / 113 
min / titulky / vstupné 150 Kč / dopo-
ručeno od 12 let

ZMĚNA	PROGRAMU	VYHRAZENA	/		SLEDUJTE	www.kinolouny.cz	tel.415652500	/		VŠECHNY	PROJEKCE	JSOU	VE	ŠPIČKOVÉ	DIGITÁL-

NÍ	KVALITĚ	/	ZCELA	VYJÍMEČNÝ	3-ROZMĚRNÝ	ZVUK	AUROMAX	26.1.2,	KTERÝ	PŘEHRÁVÁ	VŠECHNY	POSTOROVÉ	FORMÁTY	VČETNĚ	

DOLBY	ATMOS	A	PROMĚNÍ	BĚŽNÝ	ZVUKOVÝ	SIGNÁL	VE	SKUTEČNĚ	OHROMUJÍCÍ	TROJROZMĚRNÝ	POSLECHOVÝ	ZÁŽITEK,	SE	ZVUKY	

PŘICHÁZEJÍCÍMI	ZE	VŠECH	STRAN	I	SHORA			/	BARCO	DIGITAL	CINEMA	4K		/		VYBRANÉ	FILMY	PROMÍTÁME		V	NEJVYŠŠÍM		MOŽNÉM																																				

ROZLIŠENÍ	OBRAZU	4096	x	2160

www.kinolouny.cz
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5. - 6. 7. Po  - Út ve	20.00

MSTITEL  Anton je, tedy býval, 
slavný divadelní herec, leč krutý život 
počal mu do cesty klásti proradné pře-
kážky... Jaroslav Dušek, Milan Šteidler, 
Pavla Tomicová, Petr Čtvrtníček, Hana 
Vagnerová v nekorektní české komedii.
Komedie / 93 min / vstupné 150 Kč / 
přístupno

6. - 7. 7. Út – St v	15.00 PROMÍTÁNÍ	
PRO	SENIORY	za	zvýhodněné	vstup-
né	s	kávou	zdarma

ANNY Nový časosběrný dokument 
Heleny Třeštíkové sleduje příběh stár-
noucí prostitutky Anny. Film ji sleduje 
od konce syrových devadesátých let 
v kulisách nočních pražských ulic a 
veřejných záchodků. Přestože žije na 
společenském dně, ona sama nikdy 
neztrácí svou lidskou důstojnost, hu-
mor nebo víru ve štěstí. Dokument / 67 
min / vstupné 100 Kč

7. 7. St v	17.30 DIVOKÁ	KARTA	KINA	
SVĚT

NIKDO  Že je někdo nenápadný, ne-
znamená, že není nebezpečný. Zvlášť 
když mu ohrozíte rodinu a on se „roz-
pomene“ na speciální trénink, který 
kdysi absolvoval. Nikdo je filmová 
lahůdka Ilji Naishullera. Akční thriller / 
titulky / vstupné 150 Kč / doporučeno 
od 15 let

7.7. St	ve	20.00	PŘEDPREMIÉRA
12. - 13.7. Po – Út ve	20.00

BLACK WIDOW      DOLBY	ATMOS 
8. - 11.7. Čt – Ne v	17.30
15. - 18.7. Čt – Ne	v	17.30

BLACK WIDOW  Scarlett Johan-
sson alias Black Widow se po dekádě 
v Marvel Cinematic Universe konečně 

dočkala svého prvního sólo-

vého dobrodružství, které však bude 
úplně jiné, než jaké doposud pozna-
la. Skupina velmi nebezpečných lidí 
odhalila její už téměř zapomenutou 
minulost, a proto se musí vydat na 
cestu napříč celým světem, zatímco je 
pronásledována Taskmasterem – neú-
prosným zabijákem. Akční / 133 min / 
doporučeno od 12 let

8. - 11. 7. Čt – Ne	ve	13.00
12. - 14. 7. Po – St v	10.00

ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STA-
TEČNÝCH Baculka Sněhurka najde 
pár kouzelných červených střevíčků, 
které ji promění na hubeňoučkou kra-
sotinku. Má to ale jeden háček! Střeví-
ce patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, 
že zmizely, použije veškerá kouzla a 
čáry, aby je dostala nazpět. Animovaná 
komedie / 92 min / dabing / přístupno / 
vstupné 130 Kč

8. - 11. 7. Čt – Ne v	15.00 / 15. - 18. 
7. Čt – Ne v	10.00 /22. - 25. 7. Čt – 
Ne ve	13.00

MAXINOŽKA 2 Další dobrodružství 
Maxinožky je opět tady! Animovaný 88 
min / dabing / vstupné 130 Kč / přístupno

8. - 11. 7. Čt – Ne ve	20.00
15. -18. 7. Čt – Ne ve	20.00

UBAL A ZMIZ Dva kamarádi, Mi-
reček (Matouš Ruml) a Vilém (Janek 
Gregor) se živí pěstováním trávy a do-
stanou nabídku, která se neodmítá … 
Komedie / 99 min / vstupné 150 Kč / 
doporučeno od 12 let

9. - 10. 7. Pá – So	ve	22.00

VYŠEHRAD: SERYJÁL Tvůrci pro-
jektu Vyšehrad si váží všech fanoušků 
původního onlinového seriálu, a tak se 
rozhodli jim zkrátit čas při čekání na 
jeho filmové pokračování. Komedie / 
83 min / vstupné 150 Kč / doporučeno 
od 15 let 

12. - 14. 7. Po – St	ve	13.00

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA Děti 
ze skautského oddílu tráví své letní 
prázdniny na místě, které je ukryto  
v horách romantické lesní oblasti. Tři 
týdny žijí jako divoši – spí v týpí, myjí 
se v potoce, vaří svá jídla na ohni a 
baví se v lese kolem.  Rodinný / 80 min 
/ vstupné 130 Kč / přístupno

12.7. Po	16.00 PONDĚLNÍ	DOKUMENTY

NA ZNAČKY Praha, červen 2018. 
Patnáctisíc žen a mužů všech generací 
sa setkává na jednom místě, aby si 
zacvičili vekolepé masové choreogra-
fie… Dokument / 79 min / vstupné 
100 Kč 

13. - 14. 7. Út – St v	15.00 PROMÍ-
TÁNÍ	 PRO	 SENIORY	 za	 zvýhodněné	
vstupné	s	kávou	zdarma

TICHÝ SPOLEČNÍK Lenka (Klára 
Issová) se vrací z Prahy do své rodné 
vesnice kdesi na Slovácku. Život i čas 
tady plynou trochu jinak a Lenka si po 
rozvodu potřebuje oddychnout a dobít 
baterky. Trefí se do doby, kdy se její 
otec (Bolek Polívka) rozhodne potopit 
na dno přehrady, aby na zahradě zato-
peného domu našel zakopanou bednu 
se slivovicí.  Komedie / drama / 90 min 
/ vstupné 150 / 75 Kč / doporučeno 
od 12 let

14. 7. St ve	20.00 FILMOVÝ	KLUB

ANNETTE Stand-up komik Henry 
(Adam Driver) se zamiluje do Ann 
(Marion Cotillard), světoznámé operní 
pěvkyně. Jejich život se obrátí naruby, 
když se jim narodí tajemná holčička 
Annette s výjimečným darem. Dlouho 
očekávaný muzikál vizionářského re-
žiséra Leose Caraxe s hudbou kapely 
Sparks zahájí letošní ročník festivalu 
v Cannes. Diváky vezme na nevšední 
cestu plnou lásky, vášně a slávy.  Mu-
zikál 139 min / titulky / vstupné 150 / 
75Kč / přístupno
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BLACK 
WIDOW

titulky

dabing

SPACE 
JAM: NOVÝ 
ZAČÁTEK



15. - 18. 7. Čt – Ne ve	13.00
29. - 31. 7. Čt – So	ve	13.00

RAYA A DRAK 
22. - 25 7.. Čt – Ne v	10.00 

RAYA A DRAK Kdysi dávno ve fan-
tazijním světě Kumandry žili lidé a draci 
v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné 
nestvůry nazývané Druuni ohrožova-
ly zemi, draci se pro záchranu svých 
lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 
let později, jsou tato monstra zpět a 
osamělá válečnice Raya, se vydává 
na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby 
vystopovala posledního draka. Animo-
vaný dobrodružný / 107 min / dabing / 
vstupné 160 Kč 3D / 150 Kč / přístupno

15. - 18. 7.	v	15.00
19. - 21. 7. Po – St	v	10.00
26. - 28. 7. Po – St ve	13.00
29. - 31. 7. Čt – So v	10.00

SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK
Vítejte ve Space Jamu! Šampión NBA 
a globální ikona LeBron James se 
vydává na epické dobrodružství po 
boku slavného Bugs Bunnyho v celo-
večerním filmu. Animovaná komedie / 
dabing / vstupné 150 Kč

16. - 17. 7. Pá – So ve	22.00 

ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ 
ŠAMPIÓNŮ Přeživší smrtícího la-
byrintu před sebou mají ještě větší 
výzvu. Horor / titulky / vstupné 150 Kč 
/ doporučeno od 12 let

19.7. Po 16.00 PONDĚLNÍ	DOKUMENTY

NOVÁ ŠICHTA Lehce humorný ča-
sosběrný portrét režiséra Jindřicha 
Andrše sleduje komorní, ale epickou 
odyseu obyčejného člověka. Dokument 
/ 91 min / vstupné 100 Kč / přístupno

19. - 21. 7. Po - St v	17.30

CHYBY Ema je energická pětadvace-
tiletá prodavačka v supermarketu na 
malém městě. Tomáš je třicetiletý po-
krývač žijící v nedaleké vesnici. Jedna 
noc, rychle přeroste ve vztah, lásku 
a společné bydlení. Režie: Jan Pruši-
novský. Romantické drama / 99 min / 
vstupné 150 Kč / doporučeno od 15 let

19. - 20. 7. Po – Út ve	20.00

ZABIJÁKOVA ŽENA A BODY-
GUARD Pokračování úspěšné akční 

komedie Zabiják & bodyguard. Na 
scénu a na společnou misi se vrací ta 
nejzkázonosnější a také nejpodivnější 
možná dvojice – osobní strážce Micha-
el Bryce a nájemný zabiják jeho klientů 
Darius Kincaid.  Akční / 99 min / titulky / 
vstupné 150 Kč / doporučeno od 12 let

20. - 21. 7. Pá – So v	15.00 PRO-
MÍTÁNÍ	PRO	SENIORY	za	zvýhodněné	
vstupné	s	kávou	zdarma

BÁBOVKY Příběhy hrdinů filmu nám 
ukáží, že některá setkání dokáží navěky 
změnit život. Všichni jsme totiž propo-
jeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí 
nebo láskou. Romantický / 97 min / 
vstupné 100 Kč / doporučeno od 12 let

21. 7. St ve	20.00	FILMOVÝ KLUB

JELENICE  Černá komedie o tom, 
jak to může dopadnout, když váš ži-
vot po rozvodu dostane nečekané 
obrátky. George (Jean Dujardin), jeho 
nová jelenicová bunda a videokamera. 
Tak vypadá počátek nového vztahu 
a dobrodružství, které byste nečekali 
nikde, natož v ospalé vesnici ve fran-
couzských Alpách.  Komedie / 77 min 
/ titulky / vstupné 150 / 75 Kč

22. - 25. 7. Čt – Ne	v	15.00 
29. - 31. 7. Čt – So v	15.00

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
26. - 28. 7. Po – St v	10.00

CROODSOVI: NOVÝ VĚK Za to, že 
jsou Croodsovi trochu zaostalí, může 
nepochybně táta Grug. Ten se držel 
hesla „Všude dobře, v jeskyni nejlíp“ a 
bránil jim tak v osobním rozvoji. Když 
konečně překonali strach a Grugův od-
por, zjistili Croodsovi, že svět může být 
báječným místem k životu, když máte 
kliku a narazíte na nějaký ten úrodný a 
bezpečný plácek. Animovaná komedie / 
95 min / dabing / vstupné 160 Kč 3D / 
150 Kč 2D / přístupno

22. - 28. 7. Čt – St v	17.30

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL 
LIDI ŽÍT Příběh psí pravdy, lásky a 
naděje. „Jsem Gump a byl jsem tou-
lavej pes...“ On vlastně každý pes je 
v sobě tak trochu toulavý do té doby, 
než najde své štěstí, a to štěstí pes 
najde jenom s člověkem. Rodinný / 
vstupné 150 Kč / přístupno

22. - 25. 7. Čt – Ne ve	20.00

SNAKE EYES: G.I. JOE 
ORIGINS G. I. Joe je označení tajné 
vojenské jednotky, která řeší úkoly, na 
něž nikdo jiný nestačí. Muž přezdívaný 
Snake Eyes je její nejzáhadnější člen. 
V akčním filmu G. I. Joe: Snake Eyes 
tohoto držitele černých pásků snad 
ve všech bojových uměních poznáte 
mnohem víc. Akční / titulky / vstupné 
150 Kč /  doporučeno od 12 let

23. - 24. 7. Pá – So ve	22.00

ČAS Většina z nás se bojí stárnutí. 
Představa, že bychom se ocitli na 
místě, kde čas běží mnohem rychleji, 
než je obvyklé, by proto asi každého 
vyděsila k smrti. Vítejte v noční můře 
servírované hororovým mágem M. 
Night Shyamalanem. Horor / 121 min 
/ titulky / doporučeno od 15 let

26.7. Po 16.00 PONDĚLNÍ	DOKUMENTY

ŽENA Žena se zrodila z touhy ukázat 
svět skrz oči ženy. A pak přišly otázky! 
Jakými fázemi musí žena projít, aby 
se z malé holčičky stala osmdesátile-
tá babička? Jaké jsou její sny a touhy 
a čeho se nejvíc bojí? Dokument / 105 
min / vstupné 150 Kč 

26. - 27. 7. Po – Út	ve	20.00

ROZHNĚVANÝ MUŽ Jaké tajem-
ství skrývá nová posila bezpečnostní 
firmy? Kdo je vlastně tajemný H. a ja-
kou má minulost? Tohle bude pro Los 
Angeles dlouhá noc..  Akční thriller / 
118 min / titulky / vstupné 150 Kč / 
doporučeno od 12 let

27. - 28. 7. Út – St v	15.00 PROMÍ-
TÁNÍ	 PRO	 SENIORY	 za	 zvýhodněné	
vstupné	s	kávou	zdarma

PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY
Filmový producent Max má za sebou 
obrovský propadák a na krku naštva-
ného mafiána, který mu na něj půjčil 
peníze. Tenkrát ve zlatých časech Ho-
llywoodu si ale producenti věděli se 
vším rady a Max díky šťastné nehodě 
dostane nápad...
Akční komedie / 104 min / titulky / 
vstupné 150 Kč / doporučeno od 12 
let 
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28.7. St ve	20.00	FILMOVÝ	KLUB-

PRVNÍ KRÁVA Tichý a samo-
tářský kuchař Cookie putuje se 
skupinou lovců kožešin americkým 
Oregonem. Spřátelí se s podnika-
vým Číňanem King-Luem a spo-
lečně rozjedou nečekaně úspěšný 
byznys se smaženými koblížky. 
Důležitou ingredienci ovšem musí 
krást… Drama / 121 min / titulky / 
vstupné 150 / 75 Kč / doporučeno 
od 12 let

29. - 31. 7. Čt – So v	17.30

EXPEDICE: DŽUNGLE 
Film studia Disney, inspirovaný 
slavnou atrakcí v zábavním parku 
Disneyland, je dobrodružnou výpra-
vou do amazonské džungle, ve které 
se představí Dwayne Johnson jako 
charismatický kapitán lodi a Emily 
Blunt jako odvážná průzkumnice na 
své misi. Akční / rodinný / dabing  / 
vstupné 160 Kč

29. - 31. 7. Čt – So	ve	20.00

PRVOK, ŠAMPIÓN, TEČKA, 
KAREL  V příběhu Prvoka, Šampó-
na, Tečky a Karla si čtyři kamarádi 
ve středním věku /Martin Pechlát, 
David Švehlík, Hynek Čermák a 
Martin Hofmann/  přiznají, že nežijí 
tak, jak si představovali. A rozhod-
nou se vyřešit svou krizi provokativ-
ní hrou a plněním odvážných úkolů. 
Jak čtyřicátník zjistí, jestli je oprav-
dovej chlap? … Komedie / vstupné 
150 Kč / přístupno

30. - 31. 7. Pá – So ve	22.00

SLEČNA BESTIE Kdyby Slečna 
bestie byla normální horor o řádění 
sériového zabijáka, roztomile naivní 
studentka Millie (Kathryn Newton) 
by se s velkou pravděpodobností 
stala jednou z jeho prvních obětí…
Horor / 102 min / vstupné 150 Kč / 
doporučeno od 15 let 
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PŘEDSTAVENÍ
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od	20.00

PŘEDSTAVENÍ
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PŘEDSTAVENÍ
od	22.00
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Tom	a	Jerry

Tom	a	Jerry

Tom	a	Jerry

Tom	a	Jerry

Divoký	Spirit

Divoký	Spirit

Divoký	Spirit

Chlupáčci

Chlupáčci

Chlupáčci

Chlupáčci

Červený	střevíček
a	7	statečných

Červený	střevíček
a	7	statečných

Červený	střevíček
a	7	statečných

Maxinožka	2

Maxinožka	2

Maxinožka	2

Maxinožka	2

Space	Jam:	
Nový	začátek

Space	Jam:	
Nový	začátek

Space	Jam:	
Nový	začátek

Raya	a	drak

Raya	a	drak

Raya	a	drak

Raya	a	drak

Croodsovi:
Nový	věk

Croodsovi:
Nový	věk

Croodsovi:
Nový	věk

Space	Jam:	
Nový	začátek

Space	Jam:	
Nový	začátek

Space	Jam:	
Nový	začátek

Luca	3D

Luca	3D

Luca	3D

Luca	3D

Chlupáčci

Chlupáčci

Chlupáčci

Červený
střevíček

Červený
střevíček

Červený
střevíček

Červený
střevíček

Mazel	a	tajemství
lesa

Mazel	a	tajemství
lesa

Mazel	a	tajemství
lesa

Raya	a	drak	3D

Raya	a	drak	3D

Raya	a	drak	3D
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Anny															S

Anny															S

Maxinožka	2

Maxinožka	2

Maxinožka	2

Maxinožka	2

Na	značky						D

Tichý	společník			S

Tichý	společník			S

Space	Jam:	
Nový	začátek

Space	Jam:	
Nový	začátek

Space	Jam:	
Nový	začátek

Space	Jam:	
Nový	začátek

Nová	šichta				D

Bábovky									S
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Croodsovi:
Nový	věk

Croodsovi:
Nový	věk

Croodsovi:
Nový	věk

Croodsovi:
Nový	věk

Žena															D

Podfuk	za	
všechny	prachy

Podfuk	za	
všechny	prachy

Croodsovi:
Nový	věk

Croodsovi:
Nový	věk

Croodsovi:
Nový	věk

Očista	navždy

Očista	navždy

Očista	navždy

Očista	navždy

Godzilla
vs.Kong

Godzilla
vs.Kong

Nikdo											DK

Black	Widow	

Black	Widow	

Black	Widow	

Black	Widow	

Matky

Matky

Matky

Black	Widow	

Black	Widow	
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Chyby

Matky
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Gump	-pes,	který
naučil	lidi	žít

Gump	-pes,	který
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naučil	lidi	žít
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naučil	lidi	žít

Gump	-pes,	který
naučil	lidi	žít

Gump	-pes,	který
naučil	lidi	žít

Gump	-pes,	který
naučil	lidi	žít

Expedice:
Džungle	3D

Expedice:
Džungle	3D

Expedice:
Džungle	3D

Lindemann:
Live	in	Moscow

Matky

Matky

Matky

Mstitel

Mstitel

Black	Widow
	2D	t	ATMOS

Ubal	a	zmiz

Ubal	a	zmiz

Ubal	a	zmiz

Ubal	a	zmiz

Black	Widow
	2D	t	ATMOS

Black	Widow
	2D	t	ATMOS

Annette							FK

Ubal	a	zmiz

Ubal	a	zmiz

Ubal	a	zmiz

Ubal	a	zmiz

Zabijákova	žena	
a	bodyguard

Zabijákova	žena	
a	bodyguard

Jelenice							FK

Snake	Eyes:
G.I.	Joe	Origins	
Snake	Eyes:
G.I.	Joe	Origins

Snake	Eyes:
G.I.	Joe	Origins

Snake	Eyes:
G.I.	Joe	Origins

Rozhněvaný	muž

Rozhněvaný	muž

První	kráva	FK

Prvok,	Šampión,
Tečka	a	Karel

Prvok,	Šampión,
Tečka	a	Karel

Prvok,	Šampión,
Tečka	a	Karel

Spirála	strachu:
Saw	pokračuje

Spirála	strachu:
Saw	pokračuje

Vyšehrad:	Seryjál

Vyšehrad:	Seryjál

Úniková	hra:
Turnaj	šampiónů

Úniková	hra:
Turnaj	šampiónů

Čas

Čas

Slečna	Bestie

Slečna	Bestie

So
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Kontakt: Mgr. Jana Stehlíková, 
720 117 201,
e-mail: j.stehlikova@centrum.cz
Zkušebna 1: Louny, budova autobu-
sového nádraží
Zkušebna 2: Černčice, Tyršova 405 
(budova samoobsluhy)

HD ZLOUNIHD ZLOUNI
HD ZLOUNI... nejlepší street dance taneční škola 
v Lounech a okolí

TANEČNÍ V DOBROMKÁCH 

Kulturní dům Na Rozcestí Dobroměřice u Loun

Cena: 2 200,- Kč
Cena gardenky: 800,- Kč, platí i na prodloužené
Jednotlivé vstupné 100,- Kč
Prodloužená 150,- Kč
Věneček 200, - Kč

Zápis do tanečních kurzů e-mailem na j.stehlikova@centrum.cz 
od 1.6. 2021do 30.6. 2021

Přihlášky ke stažení a podrobné informace na www.tkluna.cz

3. 9. - 3. 12. 2021TK Luna LounyTK Luna Louny

změna programu vyhrazena 17

• Taneční pro mládež 2021 
Na podzim otevíráme taneční kurzy pro mládež 
v KD Zastávka. Přihlášky a další informace 
naleznete na www.tanecnilouny.cz 
 

• Taneční pro dospělé 2021
Na podzim otevíráme taneční kurzy 
pro dospělé v KD Zastávka. Pro začátečníky 
i pro pokročilé. Přihlášky a další informace 
naleznete na www.tanecnilouny.cz 

• Latindance pro dámy
Od září 2021 začínáme opět tančit na hlavním 
sále v KD Zastávka. 

1. 9. 2021 od 16:00 do 18:00 v KD Zastávka v Lounech
2. 9. 2021 od 16:00 do 18:00 v Dělnickém domě v Cítolibech

Taneční obory pro rok 2021/2022

              
              

 

              

www.fenixlouny.cz

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

• moderna
• jazz
              

www.tanecnilouny.cz

Taneční škola a komunita, fungující v Lounech již 
od roku 2006, kde se mohou děti od 5 let, junio-
ři ale i dospělí naučit tancovat pouliční a klubové 
tance jako např. HIP HOP, BREAK DANCE, HOUSE 
DANCE, FUNK STYLES apod. Kdo nestihl zápis v 
červnu, může využít zápis v září, který bude probí-
hat 1. - 2. 9. 2021 vždy od 8:00 do 18:00 hod. Zápis 

bude probíhat opět v KD Zastávka, Frotzlova ulice, 
440 01 Louny. Půjde o prozatím poslední možnost 
přidat se k velké a úspěšné taneční komunitě. Více 
na www.hdzlouni.cz nebo na facebooku: hdzlouni.
official a také instagramu: @hdzlouni. V případě 
zájmu můžete také volat na 777 262 808.
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KŘESŤANSKÉ AKCE

SVAZY, KLUBY 

A JINÉ ORGANIZACE
Inzerce
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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 

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

Č E R V E N E C  2 0 2 1
Klubové prázdniny
Přejeme krásné prázdniny a srdečně zveme na 

Z Á P I S   do 24. klubového ročníku 2021-22
1.,8.,15.,22.,29.září 2021 (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 + 
dramatická a hudební výchova jako jejich motivace) 
),možno s doprovodem dospělého 
• Školička předškoláků - pokročilí (výtvarné 
činnosti a keramika pro předškoláky + dramatická 
a hudební výchova jako jejich motivace)

• Výtvarné činnosti a keramika (starší předško-
láci a žáci 1.stupně základní školy)              
• Výtvarné činnosti a modelování (žáci 2. stupně 
základní školy)                      
• Tvůrčí ateliér studentů (středoškoláci a vyso-
koškoláci) 
• Výtvarné činnosti (dospělí)
• Výtvarné činnosti (senioři)       
• Individuální příprava - na talentové zkoušky z 
výtvarné výchovy na střední školy - na maturitní 
zkoušky z výtvarné výchovy - na talentové 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.

Pravidelné mše sv. mše sv. s nedělní platností v Cítolibech každou sobotu v	18.00.	Mše svatéMše svaté v Domově pro seniory Louny 
každou středu v 10.00. Pokud není uvedeno jinak, bohoslužby jsou v Lounech v kostele sv. Mikuláše. 
Prosíme,	zachovávejte	základní	protiepidemická	opatření	(respirátory, rozestupy, desinfekce rukou).

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV / KŘESŤANSKÉ CENTRUM APOŠTOLSKÁ CÍRKEV / KŘESŤANSKÉ CENTRUM 
NA	NOVÉ	ADRESE:	ul.	Riegrovy	sady	1901,	Louny	440	01
BOHOSLUŽBY BOHOSLUŽBY každou neděli 	9.30	-	11.30 / ÚŘEDNÍ HODINY PASTORA:ÚŘEDNÍ HODINY PASTORA: každou středu 14.00	-	17.00
MODLITEBNÍ SETKÁNÍ:MODLITEBNÍ SETKÁNÍ: každou středu 17.30	-	19.00	
Pastor církve: Pavel Vitvar, tel.: 739 324 374, e-mail: info@cirkevlouny.cz, www.cirkevlouny.cz
Naše křesťanské centrum je otevřeno pro každého - pro lidi věřící, hledající i nevěřící. Budeme proto rádi, když nás 
přijdete navštívit.

1.7. 17.30	  mše sv.mše sv. kostel Čtrnácti sv. Pomocníků LN
4.7. 9.00 mše sv. 14. neděle v mezidobí.mše sv. 14. neděle v mezidobí.
4.7. 14.30	mše sv.mše sv. Dolní Ročov.
5.7.  17.30 mše sv. Slavnost sv. Cyrila a Matoděje.mše sv. Slavnost sv. Cyrila a Matoděje.
11.7. 9.00 mše sv. 15. neděle v mezidobí.mše sv. 15. neděle v mezidobí.
11.7. 14.00 mše sv. mše sv. Vinařice.
18.7. 9.00 mše sv.  16. neděle v mezidobí.mše sv.  16. neděle v mezidobí.

18.7. 15.00 Kroučová pouť ke cti sv. Markéty.pouť ke cti sv. Markéty. 
24.7. 16.00 Nečichy poutní mše sv. ke cti sv. Jáchyma poutní mše sv. ke cti sv. Jáchyma 
a Annya Anny
25.7. 9.00	  mše sv. 17. neděle v mezidobímše sv. 17. neděle v mezidobí
25.7. 14.00 mše sv.mše sv. Vinařice.
25.7. 16.00	Cítoliby pouť ke cti sv. Jakuba Staršíhopouť ke cti sv. Jakuba Staršího 
31.7.  14.00 mše svmše sv. Měrunice.



NOVINKA VE STUDIU!
• Aplikace klasických & objemových řas za skvělé ceny!  
 Objemové: 790,- nové, 450,- doplnění, 

 klasické: 690,- nové, 350,- doplnění. 

• Kosmetické ošetření s účinkem botoxu: přijďte se 
 k nám zbavit vrásek! Ošetření exkluzivní ampulí 

 BotaLinum EX bez jehel nyní jen za 790,-. 

• Nabízíme také úpravu a laminaci obočí 
 (slečna Jana, tel. 736 434 932). 
• V nabídce zůstávají: masáže, samoopalovací 
 nástřik, neinvazivní HIFU liposukce, IPL epilace, 
 depilace voskem, masáže, přístrojové lymfodrenáže 
 a další (paní Kratochvílová, tel. 776 775 711). 

SPORT
SPORT

TĚLESNÁ CVIČENÍ, PÉČE O TĚLO A MYSL

Inzerce

změna programu vyhrazena

v červenci cvičíme jógu:
Po  18.00 - 19.30
Út     8.30 -  9.45
St   17.30 - 18.45
Čt   18.00 - 19.30 ( sudý týden)

R studio  Louny 

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

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

Adresa: areál Za Branou, 1. patro, Žatecká 11 (naproti pekařství Vacek), 
www.studioprokrasu.cz, navštivte nás i v létě! 

změna programu vyhrazena4

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

příspěvková organizace
Osvoboditelů 380, 440 01 Louny.

www.oasoslouny.cz

Inzerce
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ZVEME VÁS NA MERMAIDING 
OCHUTNÁVKY Plavecká	hala	Louny
  11. července a 7. srpna   Vždy od 10.00-17.00 hod.
  Přihlaste se a zkuste si na chvíli stát se mořskou pannou“.
  Cena za ochutnávkovou lekci je: 200,- Kč
  Více informací: www.bazenlouny.cz

LETNÍ PLAVECKÉ TÁBORY
Termíny: 12. – 16. 7. / 19. – 23. 7. / 2. – 6. 8. / 9. – 13. 8.
JEŠTĚ MÁME VOLNÁ MÍSTA!

Lounská správa sportovních areálů, 
příspěvková organizace

Rybalkova 2673
440 01 Louny

Lounská správa plaveckých areálů,
příspěvková organizace

Prokopa Holého 2969, 440 01  Louny

Provozní	doba	LETNÍHO CVIČIŠTĚ		
je	 určena	 v	 pracovní	 dny,	 dny	 pracovního	
klidu	i	státní	svátky

V červenci a srpnu 
od	8.00	do	21.00	hodin.
Vstup	 do	 areálu	 LC	 je	 pro	 návštěvníky		
v	provozní	době	volně	přístupný.
	

letní cvičiště, BAZÉN...

Sauna ● koupaliště ● plavecká hala

GRAFIKA    REKLAMA
NAKLADATELSTVÍ

na	nové	adrese:	
Fűgnerova 1668, 440 01 Louny 
(objekt MĚSTSKÉ PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY S DENNÍM STACIONÁŘEM 
LOUNY, p. o.) 

v novém

Inzerce



Vstupenky v prodeji na:

22. 7.–10. 8.

Partner:

Ivana CHÝLKOVÁ
Karel RODEN
Eva HOLUBOVÁ
Bob KLEPL
Zlata ADAMOVSKÁ
Bolek POLÍVKA
Jana KRAUSOVÁ
a mnoho dalších

Inzerce


