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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:

DĚTSKÁ SCÉNA 2021 (11. 5.)

DĚTSKÝ DEN V PARKU (30. 5.)

VELKÁ BURZA KNIH

GALERIE BENEDIKTA REJTA:

KRAJINA+
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76. výročí osvobození Loun 
a ukončení 2. světové války v Evropě (8. květen 1945)

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

 - u památníku na Suzdalském náměstí

 - u pomníku rudoarmějců na třídě Osvoboditelů

 - u pamětních desek ve vestibulech sokolovny a Gymnázia  
   V. Hlavatého

 - u památníku padlých rudoarmějců na hlavním městském   
   hřbitově.

    NEZAPOMENEME!

Kdokoli z Vás může též individuálně poděkovat krátkým zastave-
ním a vzpomínkou. foto: archiv Oblastního muzea v Lounech

Spolek rodáků a přátel města Loun a okolí
zve předběžně všechny své členy k setkání u příležitosti 75. výročí založení spolku

v sobotu 22. května 2021 od 11:00 do 14:00 hodin na lounské Výstaviště do Pavilonu A
Kvůli stále přísným mimořádným podmínkám a nejisté situaci okolo nás žádáme členy, aby sledovali 

webové stránky (www.mulouny.cz), popř. oznámení Městského informačního centra z důvodu případného 
odvolání, resp. zrušení akce.

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2021/2022
Ve dnech 5.5.2021 – 16.5.2021 proběhne zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2021/2022, bez 
osobní přítomnosti dětí.
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
 •  do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 •  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), poštou,
 • osobní podání za podmínek a v termínech stanovených ředitelem MŠ
Formuláře přihlášek společně s podrobnými informacemi k podání přihlášek jsou pro rodiče dětí k dispozici 
ke stažení na stránkách níže uvedených mateřských škol.
Bližší informace je možno získat u Ing. Králové, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu 
Louny, tel. 415 621 116.

Úřední sobota - 29. května 2021
•  občanské průkazy a cestovní doklady
•  řidičské průkazy
•  registr vozidel
•  evidence obyvatel, ověřování, CzechPOINT
•  pokladna

Vážení občané,
dne 29.5.2021 od 8:00 do 12:00 hod. se usku-
teční úřední sobota, během které bude možno 
vyřídit následující agendy umístěné v budově čp. 
2379 Pod Nemocnicí, Louny:
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informace městského úřadu louny

Informace k zajištění fungování Městského úřadu Louny 
s účinností od 01.05.2021
Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny takto:

 pondělí  7.30 - 17.00 hod.  bez objednání

 úterý  7.30 - 15.00 hod.  pouze objednaní klienti

 středa  7.30 - 17.00 hod.  bez objednání

 pátek  7.30 - 14.45 hod.  pouze objednaní klienti

Ve dnech úterý a pátek budou vyřizováni pouze objednaní klienti s tím, že nadále je možné objednávat se 
prostřednictvím kontaktů zveřejněných na internetových stránkách městského úřadu www.mulouny.cz popř. 
ústředny na telefonním čísle 415 621 111.

Stále je upřednostňován (v případech, kdy je to možné) písemný, elektronický či telefonický kontakt před 
osobním kontaktem.

Pravidla pohybu v budovách městského 
úřadu:
• Vstup do budovy bude umožněn v úterý a pátek 
jen předem telefonicky objednaným klientům.

• V pondělí a ve středu všem klientům bez objed-
nání za podmínky dodržování všech platných proti-
epidemických opatření.

• Klienti jsou povinni dodržovat odstupy minimál-
ně 2 metry, neshlukovat se na chodbách a v čekací 
zóně.

• Klienti jsou povinni používat ochranné prostředky 
dýchacích cest (nos, ústa), a to zdravotnickou obli-
čejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor 
či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační 
účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95.

• Klienti jsou povinni provést desinfekci rukou při 
vstupu i odchodu z budovy prostřednictvím instalo-
vaných stojanů na desinfekční prostředky

Příjem žádostí:
• Písemné žádosti

 A) Prostřednictvím České pošty s.p. na adresu: 
 Městský úřad Louny, Mírové nám. 35, 440 01 Louny

 B) Podatelnou v historické budově radnice 
 Mírové nám. 35 s možností potvrzení převzetí

 C) vhozením do úložných boxů v budově Mírové  
 nám. 35 a Pod Nemocnicí 2379 (v případě kdy  
 není požadováno potvrzení převzetí)

• Elektronické žádosti

 A) na adrese podatelna@mulouny.cz

 B) prostřednictvím datové schránky ID gc9bxmk

Příjem správních poplatků:
 Budova Mírové nám. 35

 - Pokladna ekonomického odboru (příjem pouze  
 hotovostních plateb)

 Budova Pod Nemocnicí 2379

 - Platební terminál (příjem hotovostních plateb,  
 možnost platby platební kartou)

 - Pokladna odboru správního (příjem hotovost- 
 ních plateb i plateb platební kartou)
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Lounský měsíčník vydává DIGON s.r.o., 
Na Valích 423, POZOR!! od června 2021 je firma na nové adrese: 

Fűgnerova 1668, 440 01 Louny 
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INFORMAČNÍ CENTRUM LOUNY
Otevírací doba MIC – květen 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

So 8.5. a 22.5.
Řemeslné a jiné produkty vlastní výroby přednostně z Loun a okolí. Trhy jsou 
tedy především zaměřeny na potraviny, místní produkty a výrobky.

DALIBORKA...

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
v ulicích ČSA, J. Schovánka a K. Aksamita
Severočeská vodárenská společnost a.s. zahájila v ulicích ČSA, J. Schovánka a K. Aksamita rekonstrukci 
vodovodních řadů a popraskané kanalizace pro cca 800 napojených obyvatel.
Stavba je koordinována s městem Louny, které plánuje svou investiční akci k revitalizaci sídliště.
Vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude 
zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. února 2021. Vlastní stavební práce 
začaly v polovině dubna. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2022.

Letní lounské vábení se letos nekoná!
Letošní ročník Letního lounského vábení, který byl plánován v termínu 6.8. - 7.8. 2021, je z důvodu 
přetrvávajících nepříznivých epidemických podmínek zrušen.
Budeme se však snažit připravit alternativní akce, které budou probíhat od začátku srpna do poloviny září.

Za tímto účelem vyzýváme pořadatele akcí (kulturních, sportovních, 
gastronomických, aj.): Pomozte nám vytvořit alternativní  
Letní lounské vábení. Uspořádejte veřejně přístupnou akci  
s finanční podporou Města Loun!
Výzvu a vzor přihlášky najdete webových stránkách města Loun
www.mulouny.cz a na www.lounskevabeni.cz 

Věříme, že v příštím roce se již vrátíme k původnímu programu.
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Tématem výstavního projektu Krajina+, sestávajícího se z několika 
samostatných výstav, je krajina jako téma nové avantgardy.  
Hlavní kurátorka Lucie Šiklová. 

Vernisáž 13. 5. v 18.00

14. 5.–25. 7. 2021
OBRAZY KRAJINY
V první části představujeme vybraná díla klasiků od 19. století  
do současnosti ze sbírek galerie: AUGUST PIEPENHAGEN, HUGO ULLIK, 
ALOIS BÍLEK, ANTONÍN SLAVÍČEK, EMIL FILLA, JINDŘICH PRUCHA, 
VÁCLAV ŠPÁLA, JOSEF ČAPEK, KAREL ČERNÝ, VÁCLAV RABAS,  
JAN SMETANA, KAMIL LHOTÁK, PRAVOSLAV KOTÍK, OLGA KARLÍKOVÁ, 
KAREL MALICH, BEDŘICH DLOUHÝ, ZDENĚK SÝKORA, VLADISLAV  
MIRVALD, KAMIL LINHART, FRANTIŠEK SKÁLA, MILOŠ ŠEJN a další. 
Kolekce ze sbírek je doplněna o tvorbu současných umělců:  
MARIANA ALASSEUR, ERIKA BORNOVÁ, TOMÁŠ CÍSAŘOVSKÝ,  
PETR GRUBER, VLADIMÍR HANUŠ, JULIE KOPOVÁ, JIŘÍ KUBOVÝ,  
ŠTĚPÁN MÁLEK, BARBORA NĚMCOVÁ, TOMÁŠ POLCAR, ALEŠ RŮŽIČKA, 
DAGMAR ŠUBRTOVÁ.

14. 5.–13. 6. 2021
KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
DIALOGY S KRAJINOU. Projekty studentů krajinářské architektury  
z Fakulty architektury ČVUT 2015–2020. Krajinářská architektura je  
nejmladším oborem, který lze studovat na Fakultě architektury ČVUT. 
Prvním absolventům pětiletého studia stačil sotva oschnout na jejich  
diplomech inkoust. Krajinářský architekt není jen ten, kdo sází stromy  
a květiny, ale je to architekt, pro něhož je zastřešením obloha, ať už  
ve městě nebo v nezastavěné krajině.

14. 5.–25. 7. 2021
UMĚNÍ V KRAJINĚ 
Výstava UMĚNÍ V KRAJINĚ vznikla v návaznosti na knihu Průvodce. 
Současná umělecká díla v krajině. Jsou tu zastoupeny práce vycházející  
z hnutí land artu a umění pro veřejný prostor. Autoři často usilují o ekologii 
místa v krajině, aktivně pečují o krajinu a svým dílem, často dočasným,  
ji dotvářejí. Někteří naznačují vnímavost ke spirituální rovině přírody.

27. 5. v 18.00 
ČTVRTEK U BENEDIKTA
HRA O KRAJINU. Někam jít. Představení prvního dílu  
Průvodce poutníka po stopách malířů Českého středohoří.  
ZA HORIZONT.  Interaktivní inscenované čtení z deníkových záznamů 
básníka, poutníka a samotáře Romana Szpuka. Scénář: Vít Malota.  
Interpreti: Vít Malota, Samuel Toman, Martin Jelínek. Hudba: Martin Jelínek.

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

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







změna programu vyhrazena

 

6

w
w

w
.m

kl
.c

z

PRO DĚTI

M
Ě

S
T

S
K

Á
 K

N
IH

O
V

N
A

 L
O

U
N

Y

Otevírací doba – všechna oddělení:
Po – Pá: 9.00 – 17.00 hod. (okénko 17.00 – 
18.00)
So: 9.00 – 12.00 hod.
Ne: zavřeno

Okénko:
Po – Pá: 9.00 – 18.00 hod., 
So: 9.00 – 12.00 hod.
Vracení i půjčování knih, možnost vyzvednutí objed-
naných knih, rezervací, knih odložených z poličky.

Veřejné toalety:
Po – Pá: 9.00 – 17.00 hod.
So: 9.00 – 12.00 hod. při konání farmářských trhů 
8.5. a 22.5.

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 9.00 – 
17.00 hodin nebo na e-mailu objednavky@mkl.cz. 
Minimální objednávka 5 knih. Experimentální služba 
knihovny.

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.

POMOC S REGISTRACÍ NA OČKOVÁNÍ
Nabízíme pomoc našim čtenářům s registrací na oč-
kování proti viru SARS-CoV-2. Čtenáři mohou volat 

na linku 734 521 903 ve všední dny v čase 9.00 – 
17.00 hodin.

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  
v okénku. Objednávky na e-mailu berankova@mkl.cz.

Po 3.5. a 17.5. 9.30 – 11.30, Zoom
Současná česká poezie Neohlížet se zpět. Revo-
luční, tendenční a burcující texty se ztrácejí v pro-
padlišti dějin. Dnešek znamená především klid, hlav-
ně nevířit vodu. Básníci dál tvoří a krom vlastních 
čtenářů ovlivňují jedině sebe navzájem. Opravdu? 
Nebo i dnešní básně dokáží provokovat? A čím se 
moderní básnická tvorba vyznačuje? Na koho auto-
ři navazují? A je vůbec možné, aby básně (znovu) 
promlouvaly k široké veřejnosti? Seminář pořádá 
MKL ve spolupráci s SKIP Drsný Sever, přihlášky na 
kucerova@mkl.cz.

Pá 7.5. a 14.5. 10.00 – 12.30, Zoom
Mezi mlýnskými kameny aneb jsem malým 
šéfem! Cílem semináře je seznámit účastníky  
s mechanismy efektivního řízení a krizové komu-
nikace. Seminář je určen střednímu managementu 
knihoven. Lidem, kteří se obvykle snaží vyhovět 
svému nadřízenému, a současně musí efektivně 
pracovat se svými podřízenými. Často se dostávají 
do velmi obtížných situací. Seminář pořádá MKL ve 
spolupráci s SKIP Drsný Sever, přihlášky na kuce-
rova@mkl.cz.

So 8.5. 9.00 – 12.00, na výletě
Férová snídaně Připojte se mezi letošní účast-
níky, a podpořte tak společnou akcí pěstitele po 
celém světě. Letos snídáme na výletě! Férová sní-
daně (www.ferovasnidane.cz) je pikniková akce na 
podporu pěstitelů, koná se na Světový den pro fair 
trade. Letos se bude kvůli Covid-19 férově snídat 
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KLUB(OVNA) LUNA
Z důvodu vládních nařízení klubovna uzavřena do odvolání

KAVÁRNA JERONÝM
Otevřeno dle aktuálních vládních nařízení.

PARK LOUNY
Kavárna Café Park – okénko otevřeno denně  
v čase 14.00 – 18.00 hodin v souvislosti s aktuál-
ním počasím. Dle aktuálních vládních nařízení.

celý měsíc, Park Louny – pavilon A
Velká burza knih Ke koupi vyřazené knihy z od-
dělení naučné literatury, beletrie i dětského. Ceny od 

10 Kč za kus. Burza na ochozu pavilonu A během 
otevírací doby kavárny Café Park do 16. 6. Dle aktu-
álních vládních nařízení.

PRO DĚTI

na výletě. Ukažte svůj zájem o životy pěstitelů ve 
svém okolí i v dalekých zemích Afriky, Asie a Latin-
ské Ameriky. Vyrazte na výlet, vezměte s sebou své 
nejbližší a do košíku si přibalte lokální a fairtradové 
dobroty.

Út 11.5. 10.00 – 17.00, Zoom
Dětská scéna 2021 – recitace (kraj) Kraj-
ská přehlídka sólových recitátorů Ústeckého kraje 
s postupem na celostátní přehlídku ve Svitavách. 
Přehlídka je podpořena z prostředků Ministerstva 
kultury ČR. Přehlídka se bude konat on-line for-
mou prostřednictvím programu Zoom. Čas konání 
přehlídky se může změnit, o změně budou recitátoři 
informováni. Zkušební propojení recitátorů 10.5. v 
15.00 hodin. Uzávěrka přihlášek 4.5. Více informací 
na www.mkl.cz/prehlidky.

So 22.5., Park Louny – pavilon A
Rodáci – výročí 75 let Spolek rodáků a přátel 
města Loun. Dle aktuálních vládních nařízení.

Ne 30.5. 11.00 – 16.00, Park Louny – amfiteátr
Dětský den v parku Amfiteátr a Park Louny. 
Pořádá MKL a hostinec Roubenka ve spolupráci s 
Lounskou správou sportovních zařízení, Vrchlické-
ho divadlem, Fitness studiem Jitky Hofmannové. 
Dle aktuálních vládních nařízení.

celý měsíc, dětské oddělení
Moje nejmilejší mláďata Výtvarný projekt pro 
děti na téma „mláďata“ prodloužený do 31.5. Vý-
tvarné práce vytvořené libovolnou technikou do

maximální velikosti A2 odevzdávejte v dětském od-
dělení knihovny. Výsledkem projektu bude výstava v 
lehárně dětského oddělení.

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): 17.5. YouTube
Dějiny umění (K. Mareš): 19.5. YouTube
Dějiny regionu (V. A. Hons): termíny budou upřes-
něny
Hospodyňka (K. Homonai): termíny budou upřesněny
Kreativní fotografie (K. Suchá): 21.5. Zoom 9.30 – 
11.00
Literatura (D. Kučerová): 3.5., 17.5., 31.5. Zoom 
9.30 – 10.30
Moderní dějiny 20. století (M. Pehr): 21.5. YouTube
Myslivost (J. Štýbr): 18.5. YouTube
Národopis (J. Prošková): 12.5. Zoom 13.00 – 14.30
Psychologie (D. Kučerová): 10.5., 24.5. Zoom 9.30 
– 10.30
Retro – rodinné stříbro (I. Hellerová): 11.5. You-
Tube
Svět médií (J. Valůch): termíny budou upřesněny
Tablet – telefon (skupina TABTEL 3+4+5, O. Kunc): 
4.5., 11.5., 18.5., 25.5., Zoom 9.30 – 11.00
Trénování paměti (M. Langrová): 6.5., 13.5., 20.5., 
27.5., 3. 6., Zoom 10.00 – 11.30

pro děti od 6 do 12 let

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

4 dny bádání a celodenní výlet k tomu

oběd, svačina  a pitný režim v ceně

Příměstský tábor Veselá věda

Kdy? 2.-6.8. 2021

Kde? Městská knihovna

Louny, Mírové náměstí 1

Za kolik? 2150Kč

Přihlášky na
www.veselaveda.cz

Akční týden pro zvídavé děti



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.

EVA A RADIM VEJVODOVI
KRAJINA - PROSTOR PRO BARVU
29. 4. 2021 - 25. 7. 2021
Galerie města Loun bude otevřena dle aktuálně platný opatření, obvykle úterý - sobota 14.00 - 18.00 hodin.

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   9:28:53

OSUDY 
 
RODIN
ŽIDOVSKÝCHŽIDOVSKÝCH

TRVALÁ EXPOZICE

 
Obřadní síň ŽidovskéhoObřadní síň Židovského
hřbitova Lounyhřbitova Louny

KAMIL LINHART - 100 LET
17. 9. 2020 - 18. 12. 2020
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Dlažba VIA TECH 6 cm
COLORMIX noarblanc

Moderní betonová dlažba 

v barevných provedeních COLORMIX 

s hladkým povrchem.

Standard skladba 6 cm

359 Kč/m2

Inzerce

AKČNÍ CENA
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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.

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 Maxinožka2, 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 finanční podpory města Loun.

Základní umělecká škola LounyZákladní umělecká škola Louny

NOVĚ

OTEV
ÍRÁM

E

DVĚ
STUD

ĲNÍ Z
AMĚŘ

ENÍ

TANEC

GRAFIKA A 3D TVORBA

2. - 4. ČERVNA
HUDEBNÍ OBOR
VÝTVARNÝ OBOR
TANEČNÍ OBOR
LITERÁRNĚ-
DRAMATICKÝ OBOR
KOLEČKO PŘEDŠKOLÁKŮ
PŘÍPRAVNÁ VÝUKA PRO ŽÁKY PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU OD 5 LET

Základní umělecká škola Louny
vyhlašuje

ČTVRTEK
14.00 - 18.00
ČTVRTEK
14.00 - 18.00

STŘEDA - PÁTEK
14.00 - 18.00
STŘEDA - PÁTEK
14.00 - 18.00

Online přihlášku pošlete přes systém www.izus.cz a my se Vám telefonicky ozveme
s bližšími informacemi. V případě nejasnos� a dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Krátký návod na přihlášení najdete na našem facebooku

www.zuslouny.cz

tel.: 415 672 446
zus@zuslouny.cz

h�ps://facebook.com/zuslouny

Tímto příspěvkem na 
vědomost a známo se 
dává Vážené obci Louny 
a všem přilehlým 
panstvím, že na naší 
škole nastane čas 
Talentových zkoušek pro 
školní rok 2021/2022.



NOVÝ VÝROBNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁVOD V KOZOMÍNĚ

Jsme součástí mezinárodní firmy, která využívá v České republice unikátní high-tech. 
Vyrábíme komponenty a navrhujeme řešení pro výrobce mobilních telefonů všech světových značek. 

Pro svůj nový závod hledáme kolegy na pozice:

VÝROBNÍ EN-

CNC TECHNIK
Úspěšný kandidát by měl mít:
praxi v oblasti obsluhy CNC, technické vzdělání, 
nástupní mzda 45.000 Kč/měs

TECHNIK KVALITY
Úspěšný kandidát by měl mít:
znalost práce s měřícími přístroji, 
zkušenost z oblasti kvality, AJ

FACILITY TECHNIK
Úspěšný kandidát by měl mít:
zkušenost z oblasti údržby  
technických zařízení budov

INŽENÝR KVALITY
Úspěšný kandidát by měl mít:
VŠ tech.směru, znalost procesů kvality,
praxe z výrobního závodu, AJ

HLAVNÍ ÚČETNÍ 

Úspěšný kandidát by měl mít:
praxe z obdobné pozice výrobního  
závodu, znalost zúčtování zásob, AJ

Nabízíme:
 Práci s unikátním high tech zařízením  Moderní a klimatizované pracovní prostředí 
 Možnost vzdělání v oboru  Velmi dobré mzdové ohodnocení  Bonusový systém 

 Možnost být u vzniku nového projektu

Nástupy: jaro/léto/podzim 2021
Své CV zasílejte: HR.Czech@eu.aacoptics.com

CALL CENTRUM:
Po–Pá 9–15:00 na tel.: 228 888 428 

www.aactechnologies.com / www.facebook.com/AACtechnologiessolutions

ZAVOLEJTE SI NEBO NAPIŠTE O VÍCE INFORMACÍ!

Inzerce



 

KŘESŤANSKÉ AKCE

M U Z E U M

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH

změna programu vyhrazena

O
B

L
A

S
T

N
Í 

M
U

Z
E

U
M

 V
 L

O
U

N
E

C
H

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. 

K V Ě T E N  2 0 2 1   Týdenní program 
tvůrčích skupin v případě uvolnění vládních opat-
ření  - jinak témata pro domácí tvorbu 
Po 18.00–20.00  Výtvarné činnosti a modelová-
ní  (dospělí) Mgr. Jiří Němčický  “PTÁCI” - tažní i usedlí, 
studijní kresby, malba akvarelem s využitím barevné fo-
tografie
Út 16.00–17.30  Výtvarné činnosti a keramika 
(předškoláci + žáci 1.stupně základní školy) Mgr. Štěpán-
ka Budinová  „OBJEVUJEME DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY“ 
– PONORKA - kombinovaná technika, otisk odpadového 
materiálu, „VLAKY A AUTOBUSY“ – suchý pastel, vymý-
vaná klovatina, “ABSTRAKTNÍ KRESBA“ - kresba autíčky
St 15.30–17.00  Výtvarné činnosti a modelování  
(žáci 2. stupně základní školy) Mgr. Jiří Němčický    “PTÁ-
CI” - pastelky, pastelové křídy na papíru bílém i barevném 
s využitím fotografie 
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 „KAPKA VODY PRO ŽIVOT“- 
snímání obarvené pěny na bílý papír (voda, jar, modrá 
tempera), foukání brčkem v lavoru, umyvadle), dokres-
lení života - kdo potřebuje vodu?, „TAJNÁ ZPRÁVA“ 
–malování na kameny, umístění v přírodě při procház-
kách přírodou „PŘETVÁŘENÍ PŘÍRODNIN“ – omotávání 
bavlnkami, kreslení křídou, barvení temperou – klacíky, 
stromy, keře, pařezy, kameny, rostliny, ulity …., „MLÁ-
ĎÁTKA“ -  modelování zvířátek - natrhané rozmočené 
kartony vytvarovat a usušit nebo vytvořit z modelíny 
nebo jílu v přírodě
Jestliže nebudou vládní opatření uvolněna, bude pokra-
čovat naše distanční spolupráce i-EF (internetový EF-
-klub) formou zadávání námětů a návodů k samostatné 
tvorbě!  Vytvořené práce budou zveřejňovány 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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Z důvodu nouzového stavu jsou expozice  
a výstavy muzea pro veřejnost do odvolání uza-
vřeny. Aktuální informace na stránkách muzea 
www.muzeumlouny.cz a na FB Oblastní muze-
um v Lounech. 

Výstava Svět papírových modelů
Po znovuotevření muzea, jež se nezadržitelně blíží, 
se můžete těšit na výstavu Svět papírových mode-
lů, která nabídne nepřeberné množství papírových 
modelů vytvořených zručnými modeláři ze skupi-
ny Minimodel team, kteří modely nejen že lepí, ale 
sami je i navrhují a vytvářejí. Můžete se těšit nejen 
na realisticky ztvárněnou techniku všeho druhu od

 té vojenské, přes stavební stroje, autobusy až 
po letadla, ale i modely různých staveb a dioráma 
tvořená papírovými modely. Těšíme se na vás již 
brzy v Oblastním muzeu v Lounech!

Pá 28. 5. NOC KOSTELŮ  Lounská farnost ve 
spolupráci s muzeem připravuje výstavu Morové 
rány v Lounech v nebo kolem chrámu sv. Mikuláše. 
Plánuje se také pěší putování po sakrálních památ-
kách v Lounech po skupinkách s průvodci. Obvyklá 
autobusová cesta po okolních kostelech snad pro-
běhne v září. Podrobnější program včas naleznete na 
webových stránkách muzea či www.nockostelu.cz.

ARCHEOSKANZEN BŘEZNO  KONTAKT: TELEFON 771125716 NEBO MAIL SKANZEN@MUZEUMLOUNY.CZ / 
WWW.ARCHEOSKANZENBREZNO.CZ, FB ARCHEOSKANZEN BŘEZNO
Archeoskanzen je opět otevřen! Od úterý do pátku od 9.00 do 17.00. Na jaro a léto připravujeme celou řadu akcí  
a programů. Nové edukační programy, víkendové komentované prohlídky nebo letní příměstské tábory pro školáky 
i středoškoláky. Sledujte naše webové stránky a FB, kde se vše včas dozvíte. 
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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 

Nedělní bohoslužbyNedělní bohoslužby od 9.00 (max. 20 osob)
Noc kostelůNoc kostelů 28.5. od 18.00: přednášky: Jan Mareš, Vladimír A. Hons, Helena Smolová. Změna programu 
vyhrazena vzhledem k pandemicke situaci.                                               
V kostele je instalována výstava Světlo a pohyb.výstava Světlo a pohyb. Vystavují žáci ZUŠ Louny ze třídy p. Liptakové. 

1.5. 14.30 mše sv. mše sv. kaple Líšťany
2.5. 9.00 a v 10.30 mše sv. 5. neděle velikonočnímše sv. 5. neděle velikonoční
2.5. 14.30 mše sv.mše sv. D. Ročov
6.5. 17.30 mše sv.mše sv. v kostele Čtrnácti 
  sv. Pomocníků Louny
9.5. 9.00 a v 10.30 mše sv. 6. neděle velikonočnímše sv. 6. neděle velikonoční
9.5. 14.00 mše sv.mše sv. Vinařice
13.5. 17.30 mše sv.mše sv. Slavnost Nanebevstoupení  Slavnost Nanebevstoupení  
  Páně  Páně

16.5. 9.00 a v 10.30 mše sv. 7. neděle velikonočnímše sv. 7. neděle velikonoční
23.5. 9.00 a v 10.30 mše sv. Slavnost Seslání  mše sv. Slavnost Seslání  
            Ducha svatého            Ducha svatého
23.5. 14.00 mše sv. mše sv. Vinařice
29.5. 14.00 mše sv.mše sv. Měrunice
30.5. 9.00 a v 10.30 mše sv. Slavnost mše sv. Slavnost 
                Nejsvětější trojice                Nejsvětější trojice
30.5.  11.00 mše sv. mše sv. Opočno
31.5. 17.30 mše sv. Svátek Navštívení P. Marie mše sv. Svátek Navštívení P. Marie 

změna programu vyhrazena

„Pomoc bližnímu“ z.s. „Pomoc bližnímu“ z.s. 
Senior klubSenior klub SNP 2206 440001 Louny (bývalá 

restaurace LUNA)

SVAZY, KLUBY 

A JINÉ ORGANIZACE
NOC kostelů...

Čt 6.5. setkání bývá ve 14 hod
Ne 9.5.  DEN MATEK , děti z MŠ  Speciální a 
Šafaříkova myslí na naše babičky – seniorky
Čt 13.5. setkání
Čt 20.5. setkání a vyhodnocení Přejděte LA 
MANCHE suchou nohou na Zschopauském náměs-
tí od 14 hod
Út 25.5. výlet vlakem do Opárenského údolí , 
další info v klubu s upřesněním
Čt 27.5.  Běhej a pomáhej, 7. ročník charitativ-
ních běhů RUN and HELP pro 11 letého Ondřeje od 
15 hod na Zschopauském náměstí 
Informace na tel.: 605 214 704

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 pro obyvatele domova. .  

SMOLNICE:
Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici 
28. 5. 19.00, kostel sv. Bartoloměje ve Smolnici

NOC KOSTELŮ 2021
Program:  19.00 – 19.05 hod.  Zahájení - vyzvánění 
zvonu
19.05 – 22.30 hod. Volná prohlídka kostela
22.30 – 23.00 hod. Chvíle pro ztišení – pro medi-
taci a modlitbu při svíčkách
Po celý večer lze získat poutnické razítko od po-
řadatelů. 
Vstupné - dobrovolné, bude použito na opravu mo-
biliáře kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici.



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!

změna programu vyhrazena



Lounská správa sportovních areálů, 
příspěvková organizace

Rybalkova 2673
440 01 Louny

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: 12. – 16. 7. / 19. – 23.7. / 2. – 6. 8. / 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!

změna programu vyhrazena

17PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTKY
 www.vykouk.cz

Inzerce

Provozní doba LETNÍHO CVIČIŠTĚ  je urče-
na v pracovní dny, dny pracovního klidu i státní 
svátky v květnu od 8.00 do 20.00 hodin. 
V červnu, červenci a srpnu od 8.00 do 21.00 ho-
din.
Vstup do areálu LC je pro návštěvníky v provozní 
době volně přístupný.
 

letní cvičiště, BAZÉN...



InzerceInzerce


