
    duben 2021
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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:

KNIHOVNA ON-LINE
GALERIE BENEDIKTA REJTA:

KRAJINA+
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Lounský měsíčník vydává DIGON s.r.o., 
Na Valích 423, Louny. 

Pozvánka na 

16. 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 19. dubna 2021 od 16.30 hodin v KD Zastávka.
- pro veřejnost vstup z ulice Poděbradova -

- pro zastupitele a zaměstnance MÚ vstup z ulice Frotzlova

ZASTUPITELSTVO...

Vážení spoluobčané!

Astronomické jaro již nastalo a 28. 3. 2021 jsme přešli na letní čas. 
Na příchod skutečného jara si letos budeme muset počkat o něco déle 
než obvykle, i když bychom ho rádi přivítali už teď, uprostřed další vlny 
pandemie koronaviru. Omezení pohybu se budou, bohužel, týkat i blížících 
se velikonočních svátků.
Navzdory všem nepříznivým okolnostem Vám, vážení spoluobčané, 
přejeme radostné Velikonoce! Prožijte je se svými blízkými doma a „na 
dálku“ také s těmi, které navštívit nemůžete.
Snad počasí dovolí, abyste rovněž našli chvilku na příjemnou procházku za 
město a potěšili se z probouzející se přírody.
       vedení města Loun

ZÁPISY  do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, máte doma budoucího prvňáčka? Tak se už jistě těšíte na 
dubnový zápis do základní školy.

Zápisy dětí do 1. tříd na školní rok 2021/2022 proběhnou v Lounech  
v termínu od 12.04.2021 do 22.04.2021.
Formuláře přihlášek společně s podrobnými informacemi k podání při-
hlášky, budou pro rodiče dětí, které k 31.08.2021 dovrší věku šesti let, 
k dispozici ke stažení na stránkách základních škol.

Případné příspěvky nebo inzerce domluvíte na tel.: 731 651 416 nebo na: digon@digon.cz
www.digon.cz
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VÝROČÍ v dubnu: B. LŮŽEK, J. ŠIMŮNEK, A. HLUŠTÍK...

PhDr. Bořivoj Lůžek 
(21.4.1921 Obora – 15.5.1987 Obora)

Archivář a historik, jenž v letech 1949 – 1981 působil jako 
ředitel Okresního archivu v Lounech, pro který získal v roce 
1959 reprezentativní renesanční budovu č.p. 57 na Míro-
vém náměstí zvanou Daliborka a po správní reformě v roce 
1960, kdy bylo třeba převzít do archivu i písemnosti z bý-
valých okresů Podbořany a Žatec, zajistil pro účely archivu 
 i objekt bývalé synagogy v Hilbertově ulici č.p. 70.
Je autorem množství populárních článků a odborných mo-
nografií a studií o historii Lounska (zvláště husitství) a ději-
nách zemědělství (chmelařství).
V roce 1992 mu byl udělen titul Čestný občan města Loun 
(in memoriam). foto: archiv SOA Louny

ak. soch. Josef Šimůnek 
(25.4.1926 Louny – 18.10.2002 Louny)

Sochař, grafik, dlouholetý ředitel muzea v Lounech, orga-
nizátor výstav výtvarného umění a zakladatel Galerie Bene-
dikta Rejta.
Vedle zaměření muzejnického a výtvarně tvůrčího se usi-
lovně věnoval také práci památkářské a restaurátorské, při 
níž zachránil nejen ve městě, ale i v okolních obcích, ve 
školních sbírkách a z rozpadávajících se církevních objektů 
množství movitých památek.
S jeho dílem se můžeme setkat ve veřejném prostoru i 
dnes, pokud vejdeme např. do vstupních hal budovy loun-
ské Geodézie či ZŠ Kpt. Otakara Jaroše.
Nositelem titulu Čestný občan města Loun (in memoriam) 
je od roku 2006. foto: J. Tošner

Mgr. Antonín Hluštík, CSc. 
(6.4.1946 Zlín – 26.6.2016 Louny)

I když nevystudoval historii ani nepocházel z Loun, přesto se 
stal odborníkem na regionální dějiny hlavně 19. století.
Publikoval, popř. vydal řadu odborných geologických, histo-
rických a mezioborových statí, článků a knih o megalitech, 
lounských pramenech, lomech, cihelnách, dlažbě, židovské 
komunitě, napoleonských válkách či hřbitovech.
Po sametové revoluci se zapojil aktivně do komunální poli-
tiky, spoluzakládal Občanské fórum, stal se členem první 
polistopadové Rady města a působil ve funkci místostarosty 
(1990-1994).
V roce 2018 byl oceněn titulem Čestný občan města Loun 
(in memoriam).

95 

75
foto: B. Zasadil



MĚSTO LOUNY
M

Ě
S

T
O

 L
O

U
N

Y

4 změna programu vyhrazena

9. 10. 6. 11.

12. 6. 18. 9.

10. 4. 15. 5.

Termíny sběrových sobot v roce 2021

DALIBORKA...

Spolek rodáků a přátel města Loun a okolí
Vzhledem k stále závažné současné epidemiologické situaci se neuskuteční přednáška

 „Z Loun za Velkou louži aneb Americký sen Josefa Bulovy“ 
PhDr. Jana Mareše, Ph.D., která měla proběhnout 6. dubna 2021 

ve Velké zasedací síni MÚ Louny

ÚŘEDNÍ SOBOTY v roce 2021

V dubnu začínají 

SBĚROVÉ SOBOTY
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o svozu vel-
koobjemového 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 do přistavených velkoobje-
mových kontejnerů objemný odpad, a to 
starý nábytek, koberce, matrace a železný 
odpad a vyřazená elektrozařízení.

Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o další sezo-
ně tzv. „úředních sobot“, které se uskuteční  
v těchto termínech.
  29.05. 2021
  23.10. 2021
  26.06. 2021
  27.11. 2021
  18.09. 2021
  11.12. 2021

Vždy v době od 8:00 do 12:00 hod. pro násle-
dující agendy umístěné v budově čp. 2379 Pod 
Nemocnicí, Louny:

• občanské průkazy a cestovní doklady
• řidičské průkazy
• registr vozidel
• evidence obyvatel, ověřování, CzechPOINT
• pokladna

Úřední a sběrové soboty...



INFORMAČNÍ CENTRUM LOUNY
Otevírací doba MIC – duben 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

5změna programu vyhrazena

So 10. 4. a 24. 4. 2021So 10. 4. a 24. 4. 2021
Řemeslné a jiné produkty vlastní výroby přednostně z Loun a okolí. Trhy jsou 
tedy především zaměřeny na potraviny, místní produkty a výrobky.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců
Severočeská vodárenská společnost a.s. zahájí v ulici Přemyslovců v Lounech rekonstrukci zasta-
ralého poruchového vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 800 napojených obyvatel.
Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. února 2021, vlastní stavební práce 
začnou v následujících dnech. Stavba má být dokončena do 31. srpna 2021.

Oznámení o konání sčítaní lidu, 
domů a bytů v roce 2021 v ČR

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 11. 5. 2021 
má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického formu-
láře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

Kontaktní místo Česká pošta:
Louny 1 – Štefánikova 1465, 44001 Louny, tel.: 954 244 001
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz

rekonstrukce, sčítání 2021...
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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

KNIHOVNA ON-LINE
Programy knihovny ve virtuálním prostoru, vysílání 
Knižní kecky Jany, webináře, virtuální výuka Třetího 
věku, on-line lekce a další distanční a nové expe-
rimentální služby. Vybrané pořady zpřístupněné na 
YouTube kanálu Knihovna on-line, facebookovém 
profilu Knihovna dětem, vybraná výuka Třetího věku 
prostřednictvím programu Zoom.

HORKÁ LINKA DO KNIHOVNY – OBJEDNÁVKA 
KNIH  Objednávky knih a rozvoz „za dveře“. Objed-
návejte na tel. 734 521 905 denně v čase 9-17 ho-
din nebo na e-mailu objednavky@mkl.cz. Minimální 
objednávka 5 knih. Experimentální služba knihovny.

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.

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.

OBCHŮDEK JERONÝM Nabídka výroků 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 ve 
výdejním okénku. Objednávky na e-mailu beranko-
va@mkl.cz.

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

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

Dějiny umění (K. Mareš): 21. 3. YouTube

Dějiny regionu (V. A. Hons): termíny budou upřesněny

Hospodyňka (K. Homonai): 1. 4. a 22. 4. Zoom 13.00 
– 14.30, 15. 4. YouTube

Kreativní fotografie (K. Suchá): 23. 4. Zoom 9.30 – 
11.00

Literatura (D. Kučerová): 19. 4. Zoom 9:30 – 10.30

Moderní dějiny 20. století (M. Pehr): 23. 4. YouTube

Myslivost (J. Štýbr): 20. 4. YouTube

Národopis (J. Prošková, M. Langrová): 14. 4. Zoom 
13.00 – 14.30

Psychologie (D. Kučerová): 12. 4., 26. 4. Zoom 9.30 
– 10.30

Retro – rodinné stříbro (I. Hellerová): 13. 4. YouTube

Svět médií (J. Valůch): termíny budou upřesněny

Tablet-telefon (skupina TABTEL 6+7, O. Kunc): 13. 4., 
20. 4., 27. 4., Zoom 9.30 – 11.00

Trénování paměti (M. Langrová): termíny budou 
upřesněny, Zoom 10.00 – 11.30

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ DO LETNÍHO SEMESTRU
Na vybrané předměty se mohou zájemci hlásit pou-
ze prostřednictvím e-mailu kunc@mkl.cz.
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Z každého mobilu je 10 Kč věnováno na aktivity Jedličkova ústavu
a škol - cílem je sebrat 5 tisíc mobilů a přispět 50 tisíc Kč

Každý zrecyklovaný mobil znamená snížení produkce CO₂ nebo
úsporu pitné vody a přispívá tak k ochraně přírody

Bezpečně odstraníme vaše osobní data

Zbavte se i starých nabíječek a tabletů 

U PŘÍLEŽITOSTI DNE ZEMĚ

ČA S  P R O
PŘÍ R O D U

Od 1.3 do 22.4.2021 

Zapoj se do sběru starých
a nepotřebných mobilů 

SBĚR PŘÍSPĚVEK TŘÍDĚNÍ RECYKLACE

PRÁVĚ TEĎ VE VAŠÍ KNIHOVNĚ
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GALERIE EMILA JULIŠEGALERIE EMILA JULIŠE

Po dobu vládních 
opatření proti Co-
vid-19 znovu přeruše-
ny výstavy výtvarných 
prací Klubu-E.F. v Do-
mově 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.

Vzhledem k aktuálně platným opatřením jsou Vrchlického divadlo (včetně divadelní pokladny), KD Zastávka  
a Galerie města Loun uzavřeny. Sledujte, webové stránky a fb profil. 
www.gaml.cz            http://www.facebook.com/pages/Galerie-m%C4%9Bsta-Louny/474205219299325

Galerie města Loun Galerie města Loun 
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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   9:28:53

Út–Ne 10–18 hodin 
tel. 415 652 634

Pivovarská 34 
440 01  Louny 
www.gbr.cz

První dubnová vernisáž zahájí výstavu inspirovanou 
krajinou ze sbírek galerie spolu s díly současných umělců: 
TOMÁŠ POLCAR | MARIANA ALASSEUR | DAGMAR ŠUBRTOVÁ  
BARBORA NĚMCOVÁ | ALEŠ RŮŽIČKA | PETR GRUBER  
JIŘÍ KUBOVÝ | JULIE KOPOVÁ | ERIKA BORNOVÁ  
TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ | VLADIMÍR HANUŠ | ŠTĚPÁN MÁLEK. 
Druhá výstava se týká land artu, prezentace fotograª í 
a publikace „Současná umělecká díla v krajině“ s přednáškou 
autorek DAGMAR ŠUBRTOVÉ a RADOSLAVY SCHMELZOVÉ. 
Třetí výstavu pořádá GBR ve spolupráci s Oblastním muzeem 
v Lounech a představí historické fotograª e krajiny lounského 
fotografa KARLA GOSZLERA z přelomu 19. a 20. století. 

do 18.4. 2021 
RESET – PROSTOR 
SVĚTLO BARVA ZVUK
Záznam z vernisáže 
na fb: /Galerie
BenediktaRejta

8.4. 2021  18 h.
ČTVRTEK 
U BENEDIKTA
Malá výprava mezi 
zajímavosti a záhady 
galerijní knihovny, 
se Z. Vondráčkovou.

KRAJINA+
30.4.— 27. 7. 2021
Vernisáž výstavy 29. 4. 2021 v 18 hodin 
bude zpřístupněna veřejnosti nebo streamována, 
sledujte prosím fb /GalerieBenediktaRejta
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OSUDY 
 
RODIN
ŽIDOVSKÝCHŽIDOVSKÝCH

TRVALÁ EXPOZICE

 
Obřadní síň ŽidovskéhoObřadní síň Židovského
hřbitova Lounyhřbitova Louny



Út–Ne 10–18 hodin 
tel. 415 652 634

Pivovarská 34 
440 01  Louny 
www.gbr.cz

První dubnová vernisáž zahájí výstavu inspirovanou 
krajinou ze sbírek galerie spolu s díly současných umělců: 
TOMÁŠ POLCAR | MARIANA ALASSEUR | DAGMAR ŠUBRTOVÁ  
BARBORA NĚMCOVÁ | ALEŠ RŮŽIČKA | PETR GRUBER  
JIŘÍ KUBOVÝ | JULIE KOPOVÁ | ERIKA BORNOVÁ  
TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ | VLADIMÍR HANUŠ | ŠTĚPÁN MÁLEK. 
Druhá výstava se týká land artu, prezentace fotograª í 
a publikace „Současná umělecká díla v krajině“ s přednáškou 
autorek DAGMAR ŠUBRTOVÉ a RADOSLAVY SCHMELZOVÉ. 
Třetí výstavu pořádá GBR ve spolupráci s Oblastním muzeem 
v Lounech a představí historické fotograª e krajiny lounského 
fotografa KARLA GOSZLERA z přelomu 19. a 20. století. 

do 18.4. 2021 
RESET – PROSTOR 
SVĚTLO BARVA ZVUK
Záznam z vernisáže 
na fb: /Galerie
BenediktaRejta

8.4. 2021  18 h.
ČTVRTEK 
U BENEDIKTA
Malá výprava mezi 
zajímavosti a záhady 
galerijní knihovny, 
se Z. Vondráčkovou.

KRAJINA+
30.4.— 27. 7. 2021
Vernisáž výstavy 29. 4. 2021 v 18 hodin 
bude zpřístupněna veřejnosti nebo streamována, 
sledujte prosím fb /GalerieBenediktaRejta
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GALERIE BENEDIKTA REJTAGALERIE BENEDIKTA REJTA
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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

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, novou českou komedii s Hanou Vagnerovou, Petrou Hřebíčkovou, Sandrou Novákovou, 
Jakubem Prachařem, Jiřím Langmajerem Matky, animovanou komedii od studia PIxar Duše, akční 
fantasy Mortal Combat, rodinný film s Bolkem Bolívkou, Evou Holubovou, Ivanou Chýlkovou 
a Karlem Rodenem Gump, pes, který naučil lidi žít, na Scarlett Johansson jako Black 
Widow a také na spoustu filmů filmového klubu a my se budeme těšit již snad brzy 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 distanční 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.

Základní umělecká škola LounyZákladní umělecká škola Louny
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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

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

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

Agentura Digon s.r.o. 
spouští speciální akci na: 

POHLEDNICE 
KALENDÁŘÍKY 
ZÁLOŽKY 
A VIZITKY
(vše na pohlednicovém papíře 
s jednostrannou laminací)

Nabídku lze využít i na výrobu
blahopřání, dárkových a slevových poukazů.
Napište si o ceník
na digon@digon.cz
nebo volejte: 731 651 415

Objednávky 
přijímáme 
do 30. 4. 2021

Inzerce

R E K L A M AGRAFIKA    REKLAMA REKLAMNÍ AGENTURA

i z Vašich

fotografií

SLEVA
20%



 

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. 

D U B E N  2 0 2 1  Týdenní program tvůr-
čích skupin v případě uvolnění vládních opatření 
- jinak témata pro domácí tvorbu 
Po 18.00–20.00  Výtvarné činnosti a modelování 
(dospělí)  Mgr. Jiří Němčický „RAŠENÍ, KVETOUCÍ SAD” 
- probouzení přírody, první jarní květiny, kvetoucí stromy, 
rozvíjení prvních květů a listů – studijní kolorované kres-
by, techniky volitelné dle možností
Út 16.00–17.30  Výtvarné činnosti a keramika 
(předškoláci + žáci 1.stupně základní školy)  Mgr.Štěpán-
ka Budinová „OBJEVUJEME SVĚT ODÍVÁNÍ” - slavnost-
ní košile - skládání papíru, pantofle - prostorový objekt z 
kartonu, šaty pro princeznu - práce s drobným materiá-
lem, pokud začne prezenční výuka - keramika - klobouk
St 15.30–17.00  Výtvarné činnosti a modelování 
(žáci 2. stupně základní školy) Mgr. Jiří Němčický  „JARO 
-  ČAS ROZENÍ MLÁĎAT“ - beránci, kůzlata, zajíčci, krá-
líčci, apod. – kresba, malba i s využitím fotografie, tech-
niky volitelné
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 „KOČIČKY“- tisk prstem, le-
pení chomáčků vaty „KUŘÁTKA“- na zelené pozadí na-
tisknout žlutou temperou větší a menší kruh - dokreslit 
oko, zobáček, nožičky „JÁ KYTKA“ - vystřihnout otvor 
ve čtvrtce ve velikosti obličeje, domalování, dokreslení, 
dolepení (nebo vše dohromady) okvětních lístků 

VYROB BAREVNÉ STUHY – VYZDOB VELIKONOČNÍ 
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ  - FOTOGRAFUJ –POŠLI FOTO     
nastříhej nebo natrhej starý ubrus, tričko, povlečení…, 
pokud to protiepidemická opatření dovolí, během Veliko-
noc si vyjdi s rodiči na procházku a přivaž stuhy na prout-
ky na Mírovém náměstí. Jestliže nebudou vládní opatření 
uvolněna, bude pokračovat naše distanční spolupráce 
i-EF (internetový EF-klub) formou zadávání námětů a ná-
vodů k samostatné tvorbě!  Vytvořené práce budou zve-
řejňovány na našem facebookovém profilu! 

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

12

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.
Z důvodu nouzového stavu jsou expozice a výstavy muzea 
pro veřejnost do odvolání uzavřeny. Aktuální informace na 
stránkách muzea www.muzeumlouny.cz a na FB Oblastní 
muzeum v Lounech.

VELIKONOCE NA DOBOVÝCH POHLEDNICÍCH   
- online výstava
Kdo se zasloužil o první velikonoční pohlednici, 
jak vypadala i to, odkud a kam byla poslána, už  

zůstane asi navždy záhadou. Obrázky na veliko-
nočních pohlednicích jsou různorodé: od jarních 
motivů, přes křesťanské symboly až po lidové 
zvyky. Jaké pohlednice se kdysi posílaly? To 
ukazuje malá online výstava na našich stránkách 
www.muzeumlouny.cz. 
Věříme, že se Vám pohlednice líbí, a přejeme – 
vzhledem k okolnostem - co nejklidněji prožité 
velikonoční svátky!

ARCHEOSKANZEN BŘEZNO U LOUN
NÁVŠTĚVA JE MOŽNÁ PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ 
KONTAKT: TELEFON 7211257169 NEBO MAIL 
SKANZEN@MUZEUMLOUNY.CZ



změna programu vyhrazena
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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 

Nedělní bohoslužbyNedělní bohoslužby od 9.00 (max. 20 osob)
Velikonoční bohoslužby: Velikonoční bohoslužby: 
1.4. 17.00 Zelený čtvrtekZelený čtvrtek - bohoslužba s Večeří Páně 
2.4. 17.00 Velký pátek Velký pátek - bohoslužba
4.4. 9.00 Neděle Zmrtvýchvstání PáněNeděle Zmrtvýchvstání Páně - bohoslužba s obnovou křestních slibů
V kostele celý duben: výstava žáků ZUŠ Louny ze třídy paní uč. Liptákové s názvem „Pohyb a světlo“.„Pohyb a světlo“. 

1.4. 17.30 mše sv. – Zelený čtvrtekmše sv. – Zelený čtvrtek
2.4. 15.00  křížová cestakřížová cesta
 17.30  velkopáteční obřadyvelkopáteční obřady
3.4. 19.00 Velikonoční vigilieVelikonoční vigilie. 
             Obvyklá bohoslužba v Cítolibech dnes není.
4.4. 9.00 a 10.30  mše sv. – Slavnost  mše sv. – Slavnost 
  Zmrtvýchvstání Páně  Zmrtvýchvstání Páně
4.4. 11.00 mše sv.mše sv. Opočno
4.4.  14.30 mše sv. mše sv. Dolní Ročov
5.4.  9.00 mše sv. pondělí velikonočnímše sv. pondělí velikonoční

8.4. 17.30 mše sv. mše sv. v kostele Čtrnácti 
  sv. Pomocníků Louny
11.4. 9.00 a 10.30 mše sv. 2. neděle velikonočnímše sv. 2. neděle velikonoční
11.4. 14.00 mše sv.mše sv. Vinařice
18.4. 9.00 a 10.30 mše sv. 3. neděle velikonočnímše sv. 3. neděle velikonoční
18.4. 14.30 poutní mše sv.poutní mše sv. Třeboc
18.4. 16.00 mše sv.mše sv. Černčice 
24.4. 14.00 mše sv.mše sv. Měrunice
25.4. 9.00 a 10.30 mše sv. 4. neděle velikonočnímše sv. 4. neděle velikonoční
25.4. 14.00 mše sv.mše sv. Vinařice

1.4.  17.00 Zelený čtvrtek Zelený čtvrtek – čtení pašijí
2.4.  17.00 Velký pátekVelký pátek – bohoslužby
4.4.  9.00 Boží hod velikonočníBoží hod velikonoční – bohoslužby
7.4.  17.00 biblická hodina
11.4.  9.00 1. neděle velikonočn1. neděle velikonoční – bohoslužby

14.4.  17.00 biblická hodina
18.4. 9.00 2. neděle velikonoční2. neděle velikonoční – bohoslužby
21.4.  17.00 biblická hodina
25.4.  9.00 3. neděle velikonočn3. neděle velikonoční – bohoslužby
28.4.  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)

SVAZY, KLUBY 

A JINÉ ORGANIZACE

SENIOR KLUB...

Informace na tel.: 605 214 704



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!



Lounská správa plaveckých areálů,
příspěvková organizace

Prokopa Holého 2969, 440 01  Louny Sauna ● koupaliště ● plavecká hala

V době letních prázdnin pro Vás připravujeme

LETNÍ PLAVECKÉ TÁBORY
Termíny: 19. – 23.7. / 9. – 13.8. Určeno pro děti od 7 let. Cena 1.500 Kč
V ceně je zahrnut oběd, výlet a vstupy do plavecké haly a na městské koupaliště, kvalifikovaný 
dozor. Více informací a přihlášky naleznete na www.bazenlouny.cz a na FB. Těšíme se na Vás!

HÁZENÁ

Lounská správa sportovních areálů, 
příspěvková organizace

Rybalkova 2673
440 01 Louny

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA LOUNY   

Sledujte aktuální informace na stránkách www.lssa.cz

SPORTOVNÍ HALA, BAZÉN...

Lokomotiva Louny – oddíl házené   

Pro informace sledujte FACEBOOK a www.hazenalouny.cz

Inzerce



InzerceInzerce


