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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:
LETNÍ KINO – PROMÍTÁME! (13.8., 14.8., 27.8.)
LOUNSKÁ TŘINÁCTKA (15.8.)

GALERIE BENEDIKTA REJTA:

KRAJINA+
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Výročí v srpnu: 

Vzpomínkové setkání

Vladislav Mirvald  
(3.8.1921 Záluží – 12.4.2003 Louny)

Narodil se v Záluží u Mostu, ale většinu života prožil v Lounech, kam se přistě-
hoval po obsazení Sudet (1938) a kde v roce 1941 absolvoval gymnasium.
Vystudoval deskriptivní geometrii a teorii výtvarné výchovy na pražské Peda-
gogické fakultě (PF) UK a po krátkém působení na PF v Ústí nad Labem se 
věnoval dráze středoškolského profesora na gymnáziu v Lounech.
Svůj čas rozděloval mezi umění a pedagogickou práci, také fotografoval, hrál 
divadlo a rybařil.
Byl jednou z klíčových osobností českého konstruktivního umění a též objevi-
telem nových výtvarných postupů (kaňkáž, zmrzlář).
Kromě činnosti pedagoga a vlastní jedinečné malířské tvorby ovšem zároveň 
vykonával záslužné dílo restaurátorské vrcholící vzáchraně barokního dřevěné-
ho oltáře a oltářních obrazů v lounském chrámu sv. Mikuláše.
Nositelem titulu Čestný občan města Loun se stal roku 1991.

JUDr. et PhDr. Alois Pitrmann 
(21.8.1911 Louny – 23.5.1986 Praha)

Akademický malíř, grafik, historik umění, který učil na středních školách a po-
čátkem 60. let minulého století působil i na Pedagogické fakultě UK.
Především krajinář a portrétista vytvořil i několik grafických cyklů a grafické 
portréty B. Němcové a K. H. Máchy. Věnoval se kresbě, ilustrační tvorbě a je i 
autorem několika plastik z patinované sádry.
Psal také poezii, filozofické a náboženské eseje, zkterých většina zůstala v ru-
kopise. Publikoval řadu odborných prací, literárních děl věnovaných životům 
významných umělců.
Rodnému městu věnoval řadu svých prací, z nichž některé jsou dodnes vysta-
veny v prostorách Městského úřadu v Lounech.
Čestné občanství mu bylo uděleno v roce 1981.

se u příležitosti 109. výročí narození 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.
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110

foto: Ladislav Bába

foto: Ladislav Bába

zdroj: SOA Louny
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Ing. Emil Volkmann 
(22.8.1936 Jimlín – 30.12.2018 Louny)

První polistopadový starosta města, jenž se za dobu svého působení ve funkci 
(1990 – 2002) zásadně podílel na proměně tváře našeho města a zároveň se 
mu podařilo založit tradici věcného a konstruktivního jednání zastupitelských 
orgánů města, neboť ve srovnání s městy jinými došlo u nás k podstatnému 
omezení politického soupeření nadřazeného věcnou diskuzí nad řešenými pro-
blémy.
Velkou zásluhu na tom měla jeho povaha a způsob jednání, kdy respektoval 
názory oponentů, ale v případě nutnosti si dokázal stát pevně za svým.
Prostě všeobecně vážená a respektovaná osobnost jako málokdo jiný! A stálý 
příklad pro současné i budoucí zastupitele města.
Výrazem toho je i ocenění Čestný občan města Loun, které obdržel roku 2004.

foto: Ladislav Bába

85
Výročí v srpnu: 

V kategorii Zpravodaje měst a obcí se časopis ZLoun spolu s 
infoletákem Město Louny informuje (MLI) umístil na 3. místě z 
celkem 29 přihlášených, rozhodla o tom odborná porota. Záro-
veň se lounské infocentrum umístilo na 11. místě (z 46 přihlá-
šených) v kategorii Kalendáře s nástěnným kalendářem od Ilo-
ny Rosenkrancové a kapesním kalendářem Vladimíra Mládka.
Infocentrum Louny, které tiskoviny vydává, se do soutěže při-
hlásilo letos poprvé. Časopis ZLoun vychází dvakrát ročně, 
infoleták MLI 4x ročně a je distribuován do schránek všem ob-
čanům města Loun i městských částí.

„Uvědomuji si, že ne každý je aktivní na internetu, a proto bylo jednou z mých 
priorit začít informovat občany i prostřednictvím městských periodik. Jsem 
rád, že mix dvou titulů, který jsme zvolili, ocenili nejen porotci, ale hlavně 
máme na infolist Město Louny informuje a městský magazín ZLoun kladné 
ohlasy od občanů města,“ uvedl starosta města Pavel Janda.

     Soutěžní přehlídka turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG 2021 
se letos konala již po šesté, hodnotitelé vybírali z více než 330 projektů v 17 
soutěžních kategoriích.

Magazín ZLoun 
vyhrál 3. místo 
v národní soutěži
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srpen a září 2021

Město Louny si Vás dovoluje pozvat na

www.lounskevabeni.cz

7.8. od 15:00 do 23:00    Letní lounské pivobraní na Mírovém náměstí, Louny

7.8. od 08:00 do 19:00    T-Mobile Závody dračích lodí na řece Ohře od koupaliště k mostu Veslařů

13.8., 14.8., 27.8., 10.9. od 21:00 do 23:00    filmová projekce Promítáme 2021 v amfitetru na výstavišti Louny 
 (Šarlatán, Bábovky, Trolové, Rocketman)

14.08. od 11:00 do 02:00    Hudební festival Deja vu fest Mírové náměstí, Louny

14.08. od 13:30 do 17:00    Letní zábavné odpoledne nejen pro seniory na náměstí  Zschopau, Louny

15.08. od 10:00 do 18:00    Dětský sportovní den na Letním cvičišti Louny a ve sprotovní hale

20.08. od 16:00 do 03:00    Festival Antivirus live 2021 pro celou rodinu v restauraci Stromovka +
21.08. od 10:00 do 03:00    prostorech pod oblouky inundačního mostu (hudba, ohňová show, progam pro děti, aj)

27.08. od 20:00 do 24:00    Koncert Vítkovo kvarteto a Veteráni studené války v Zahradní restauraci Černý kůň

28.08. od 12:00 do 19:30    Rodinná kulturně-společenská akce Ahoj Léto na výstavišti Louny

28.08. od 20:00 do 01:00    Letní ples 2021 v pavilonu A na výstavišti Louny

29.08. od 09:00 do 14:00    Sportovní střelba Pojďte se trefit do černého na střelnici Chlum, Louny

04.09. od 11:00 do 22:00    Dovalte na Vale gastronomie a hudba v ulici Na Valích, Louny

12.09. od 11:00 do 19:00    Sportovně zábavná akce pro rodiny V-Pohybu na baseballovém hřišti, Louny

12.09. od 15:00 do 18:00    Lounská třináctka zve na Léto v parku 2021 v pavilonu A na výstavišti Louny

12.09. od 15:00 do 18:00    Módní přehlídka dobového oblečení v pavilonu A na výstavišti Louny

17.09. od 20:00 do 22:00    Představení Divadelní hra Revizor souboru Klouzák v amfitetru na výstavišti Louny
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SPOLEČENSKÉ AKCE, HUDEBNÍ AKCE, RESTAURACE 

Mírové 
náměstí 
Louny

5změna programu vyhrazena

So 14.8., a 28.8.
Řemeslné a jiné produkty vlastní výroby přednostně z Loun a okolí. Trhy jsou 
tedy především zaměřeny na potraviny, místní produkty a výrobky.

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

LOUNY:
Zahradní restaurace Černý kůň:

 
Otvírací doba MIC – srpen  2021
Po – So :  9,00 – 12,00  13,00 – 17,00
Ne :           9,00 – 13,00
 
+ kontaktní údaje na MIC
 
 
Večerní výstupy na věž Chrámu sv. Mikuláše  6. 8., 
3. 9. 2021 19,00 – 21,00
 

27.8. 20.00 
VÍTKOVO KVARTETO 
a Veteráni studené 
války

a l t e r n a t i v n ě

a l t e r n a t i v n ě
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PRO DĚTI

PRO DĚTI

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

BĚŽNÁ otevírací doba od ZÁŘÍ – všechna 
oddělení:
Po: 15.00 – 19.00 hod. (9.00 – 15.00 okénko)
Út – Pá: 9.00 – 18.00 hod.
So: 9.00 – 12.00 hod.
Ne: 14.00 – 17.00 hod.

Experimentálně otevřené okénko:
Po: 9.00 – 15.00 hod.

POZOR – sanitární den:
Út 30.8. z technických důvodů knihovna uzavřena

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:

7.8. 8.00 – 12.00, 15.00 – 21.00
14.8. 8.00 – 21.00

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

každou St 10.00 – 12.00, dvorek
Deskohrátky Přijďte si za(desko)hrát na dvorek. 
Pro děti i dospělé. Pravidelně na dvorku knihovny. 
V případě nepříznivého počasí na galerii knihovny.

Út 10.8., Loučeň
Exkurze studentů Třetího věku – Loučeň
Exkurze (nejen) pro studenty oboru českopis. Bližší 
informace na www.mkl.cz. Závazná přihláška, re-
zervace místenky v autobusu a platba ve studovně 
MKL.

Út 31.8., Mělník
Exkurze studentů Třetího věku – Mělník
Exkurze (nejen) pro studenty oboru českopis. Bližší 
informace na www.mkl.cz. Závazná přihláška, rezer-
vace místenky v autobusu a platba ve studovně MKL.

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.

celý měsíc
Prázdninová pohlednice Děti, chystáte se  
o prázdniny cestovat? Pošlete nám z navštívených 
míst pohled. Pokud cestou narazíte na knihovnu, 
nechte si na něj dát její razítko. Nejzajímavější po-
hlednice a pozdravy odměníme knihou či jiným dár-
kem. Naše adresa: Městská knihovna Louny, Mírové 
náměstí 1, 440 01 Louny.

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. Výuka předmětů dle aktuálních vládních nařízení.
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Českopis: 10.8. – Loučeň, 31.8. – Mělník
Dějiny umění (K. Mareš): 11.8. od 9:30 (pavilon A)
Malba (J. Marešová): 9.8., 23.8., 3.9., 10.9. od 
9:30 (plenér)
Plavání a cvičení ve vodě: termíny dle domluvy
Tai-chi: 2.8., 9.8., 16.8., 23.8.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY S KNIHOVNOU
Více informací na www.mkl.cz/tabory.
Po – Pá 9. – 13.8. 8.00 – 15.30, Park Louny – 
pavilon A
Sportovní a zdravotnický týden Sportovně 
zaměřený program, zdravotnické dovednosti, první  

pomoc, záchranářské metody. Lektoři Ivo Langer a 
Johana Prošková. Max. 16 dětí, 7-9 let věku, 1000 
Kč. Více informací na www.mkl.cz/tabory.

Po – Pá 16. – 20.8. 8.00 – 15.30, Klub(ovna) Luna
Příroda všemi smysly Dobrodružství prostřed-
nictvím smyslů, vůně květin, zvuky zvířat, struktura 
stromů. Lektorky Ivana Dobrotová, Věra Drápalová. 
Max. 20 dětí, 7-11 let věku, 800 Kč. Více informací 
na www.mkl.cz/tabory.

PRO DĚTI

PARK LOUNY

Kavárna Café Park – okénko otevřeno denně  
v čase 14.00 – 21.00 hodin v souvislosti s aktuál-
ním počasím. Dle aktuálních vládních nařízení.

Pá 13.8. 21.00, Park Louny – amfiteátr
Promítáme! – Šarlatán Inspirováno skutečným 
životním příběhem. Film Agniezsky Holland. Životo-
pisný, drama. Česko / Irsko / Polsko / Slovensko, 
2020, 118 min. Vstup zdarma. V rámci Letního 
lounského vábení „alternativně“.

So 14.8. 21.00, Park Louny – amfiteátr
Promítáme! – Trollové: Světové turné Nej-
veselejší film všech dob. Animovaný, dobrodružný, 
komedie, rodinný, fantasy, muzikál. USA, 2020, 91 
min. Vstup zdarma. V rámci Letního lounského vá-
bení „alternativně“.

Ne 15.8. 15.00 – 18.00, Park Louny – pavilon A
Lounská třináctka – Léto v parku Taneční od-
poledne dechového orchestru. Pořádá Park Louny 
a Lounská třináctka. Pavilon A. Vstupné 100 Kč. V 
rámci Letního lounského vábení „alternativně“. Další 
termín 12.9. (pavilon A).

Pá 27.8. 21.00, Park Louny – amfiteátr
Promítáme! – Rocketman Taron Egerton je 
Elton John. Životopisný, drama, hudební, muzikál. 
Velká Británie, Kanada, USA, 2019, 121 min. Vstup 
zdarma. V rámci Letního lounského vábení „alter-
nativně“.

So 28.8. 20.00 – 01.00, Park Louny – pavilon A
Letní ples 2021 Informace budou doplněny. Hraje 

Taneční orchestr Klub 49. V rámci Letního lounské-
ho vábení „alternativně“. V pátek 6.8. se zájemci 
dozví, zda se (ne)bude tančit.

celý měsíc, Park Louny – pavilon A
Hlubiny poznání Prodejní výstava obrazů Jana 
Bořila na ochozu pavilonu 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 oddělení naučné literatury, 
beletrie i dětského. Ceny od 10 Kč za kus, trvání 
antikvariátu do 26.8.

OCHUTNÁVKA NA ZÁŘÍ
St 8.9. 18.00, Park Louny – pavilon A
LiStOVáNí – Švejk

Pá 10.9. 20.00, Park Louny – amfiteátr
Promítáme! – Bábovky

Ne 12.9. 15.00 – 18.00, Park Louny – pavilon A
Lounská třináctka – Léto v parku

Pá 17.9. 20.00 – 22.00, Park Louny – amfiteátr
Revizor – divadelní představení souboru 
Klouzák.

So 18.9. 14.00 – 18.00, Park Louny – pavilon A
Podzimní trh v parku

St 22.9. 18.00, centrum města
Noc literatury – Lounská literaTúra



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.

5. 8. od 17.00 

VERNISÁŽ VÝSTAVY VLADISLAVA MIRVALDA / 100 LET / KRAJINA
Unikátní výstava ke stému výročí narození mezinárodně oceňovaného lounského rodáka a patriota se zaměří na 
téma krajiny. To stojí trochu ve stínu Mirvaldových geometrických kompozic, ačkoli s krajinou – po boku svých 
vrstevníků Zdeňka Sýkory a Kamila Linharta – začínal a tvoří neméně podstatnou složku jeho díla. Jádro expozice 
budou tvořit obrazy ze soukromých sbírek. Řada z nich bude vystavena poprvé.  Vernisáž výstavy proběhne dle 
aktuálně platných opatření. Výstava potrvá do 12. 12. 2021. Vstup volný.

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
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6/8—28/11/21, vernisáž 5.8. v 18 hodin

Výstava je věnovaná výraznému lounskému malíři a pedagogu VLADISLAVU MIRVALDOVI ke 100.výročí  
jeho narození. Mirvaldova díla ze sbírky Galerie Benedikta Rejta představují mimo jiné monumentální kompaktní 
soubor černobílých kompozic na plátně s tématy undulačních válců, Rombergových křivek, aperspektiv válců  
a barevné kompozice komor nějších rozměrů op-artového výrazu. Vystaveny budou i práce na papíře, vedle  
černobílých struktur a experimentálních kaňkáží také grafické listy, ve kterých autor zpracovává jedno téma 
v barevných variacích analogickým přístupem k sérii krajinných motivů Kystry, jež obměňují ten samý krajinný výsek  
a barevností mění jeho náladu. Unikátní jsou tři prostorové objekty a soubor fotografií ze surrealistického období. 

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE KRAJINY – KRAJINOU VZDÁLENOU I BLÍZKOU 
26.6.–28.11. 2021

Výběr z rozsáhlého souboru historických fotografií lounského fotografa Karla Goszlera z přelomu  
19. a 20. století, jenž vznikl ve spolupráci s Muzeem města Loun a svou část expozice otevře na podzim.

HRA O KRAJINU – Průvodce poutníků po stopách malířů krajiny

Galerie vás zve do krajiny. Objevíte místa slavných malířů: Emila Filly a lounské trojice Zdeňka Sýkory, Vladislava 
Mirvalda a Kamila Linharta. 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 v galerii.

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

Galerie Benedikta Rejta
Pivovarská 34
440 01 Louny
www.gbr.cz
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otvírací doba: 
Út – Pá 9.00 – 17.00 
So – Ne  10.00 – 17.00 
Po zavřeno
Archeoskanzen Březno
Út – Ne   9.00 – 17.00 
Po zavřeno

VÝSTAVA SVĚT PAPÍROVÝCH MODELŮ
V měsíci srpnu máte poslední možnost navštívit vý-
stavu Svět papírových modelů. Výstava končí 29. 
8. 2021.

MUZEUM ZKAMENĚLÝ LES Unikátní muzeum 
araukaritů (zkamenělých kmenů stromů) a dalších 
pravěkých pozůstatků rostlin přešlo pod Oblastní 
muzeum v Lounech. Najdete ho v baště městské-
ho opevnění nedaleko 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.

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, 
prohlídka je zdarma, rezervace na https://archeolo-
gicky-ustav-av-cr.reservio.com/.

St 11. 8. 17.00 komentovaná prohlídka
KOTĚROVA KOLONIE Prohlídka nejstaršího zahrad-
ního města v Čechách, projektovaného zakladatelem 
moderní české architektury Janem Kotěrou (150 let 
od narození). Start na nároží ulic Dykova a Čeňka 
Zemana (u mateřské školky). Příspěvek na prohlídku 
dobrovolný. Provází PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.

So 14. 8.  8.00 ornitologická exkurze
LENEŠICKÝ RYBNÍK Exkurze na jedno z nejvý-
znamnějších shromaždišť vodních ptáků v se-
verozápadních Čechách (stovky labutí velkých)  
s muzejním zoologem Mirkem Bažantem. K pozo-
rování bude připraven stativový dalekohled s vel-
kým zvětšením, vlastní dalekohledy vítány. Sraz  
v severní části rybniční soustavy zvané Nový 
Dvůr (50.3886225N, 13.7459433E) nedaleko  

autobusové zastávky Lenešice, Ovčín. Přibližný ko-
nec akce v 11 hod. tamtéž.

Ne 29. 8. 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 
židovského hřbitova. Provází ThLic. Jaroslav Havr-
lant, Th.D. Vychází se od muzea (Pivovarská 189), 
příspěvek na prohlídku dobrovolný.

So 4. 9. 12.30–18.00 Autobusem po kostelech
Zájezd vede J. Havrlant ve spolupráci s Městským 
informačním centrem a lounskou farností. Trasa: 
Skupice – Hradiště – Stekník (zámecká kaple) – 
Dobříčany – Liběšice – Líčkov (zám. kaple) – Ne-
čemice – Pnětluky – Hřivice – Opočno. Zájemci se 
hlaste předem na MIC, svačinu a turistickou obuv  
s sebou, odjezd z Komenského nám.

ARCHEOSKANZEN BŘEZNO
KONTAKT: TELEFON 771125716 NEBO MAIL 
SKANZEN@MUZEUMLOUNY.CZ
WWW.ARCHEOSKANZENBREZNO.CZ, FB AR-
CHEOSKANZEN BŘEZNO
So 28.8. 10.00-18.00 LABUTÍ PÍSEŇ – Přijďte 
trochu přičichnout k pravěku a rozloučit se s prázd-
ninami. Čekají Vás pravěká řemesla, tvořivý pro-
gram, archeologická přednáška, pravěký fotokou-
tek, občerstvení, oheň a další…Program naleznete 
v průběhu srpna na webu a fb skanzenu.
Archeologické léto ve skanzenu
Celé prázdniny probíhají komentované prohlídky 
Archeoskanzenu 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. Infor-
mace naleznete na FB (Lesní klubík Človík), Kon-
takt: Klára Janatová, tel. 776630991, 
klara.janatova@centrum.cz

změna programu vyhrazena10
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1.8. Ne v 10.00

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

1. 8. Ne ve 13.00

RAYA A DRAK Kdysi dávno ve fanta-
zijním 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 / pří-
stupno

1. 8. So v 15.00
5. - 8. 8. So – Ne ve 13.00
16. - 18 8.. Po – St ve 13.00
23. - 25. 8. Po – St ve 13.00

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
2. - 4. 8. Po – St v 10.00
12. - 15. 8. Čt – Ne 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 roz-
voji. Když konečně překonali strach a 

Grugův odpor,

 
zjistili Croodsovi, že svět může být 
báječným místem k životu, když máte 
kliku a narazíte na nějaký ten úrodný  
a bezpečný plácek.  Animovaná kome-
die / 95 min / dabing / vstupné 160 Kč 
3D / 150 Kč 2D / přístupno

1. - 3. 8. Ne – Út v 17.30

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

1. - 3. 8. Ne – Út ve 20.00
5. - 8. 8. Čt – Ne v 17.30
10. - 11. 8. Út – St v 17.30
13. - 14. 8. Pá – So ve 22.00 
16. - 17. 8. Po – Út ve 20.00
20. - 21. 8. Pá – So ve 21.00

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA,
KAREL  V příběhu Prvoka, Šampó-
na, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve 
středním věku /Martin Pechlát, David 
Švehlík, Hynek Čermák a Martin Ho-
fmann/ přiznají, že nežijí tak, jak si 
představovali. A rozhodnou se vyřešit 
svou krizi provokativní hrou a plněním 
odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, 
jestli je opravdovej chlap? … Komedie 
/ vstupné 150 Kč / přístupno

2. - 4. 8. Po – St ve 13.00
5. - 8. 8. Čt – Ne v 10.00
16. - 18. 8. Po – St v 10.00 
24. - 25.8. Út – St v 15.00 PROMÍ-
TÁNÍ PRO SENIORY za zvýhodněné 
vstupné 100 Kč s kávou zdarma

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. Můj příběh 
je o hledání psího štěstí a také  o pře-
kážkách a pastech na cestě k tomu 
správnému člověku. Rodinný / vstupné 
150 Kč / přístupno

2.8. Po 16.00 PONDĚLNÍ DOKUMENTY

SVÉRÁZ ČESKÉHO RYBOLOVU
Parta šesti dobrosrdečných chlapů 
vyráží na dalekou cestu za rybami do 
Norska. Spojuje je dlouholeté přátelství 
a touha po mužském dobrodružství. 
Dokument / 77 min / přístupno / vstup-
né 100 Kč

3. - 4. 8. Út – St v 15.00
10. - 11. 8. Út – St v 15.00 PROMÍ-
TÁNÍ PRO SENIORY za zvýhodněné 
vstupné s kávou zdarma

MATKY  Mohl by to být film o ženách 
v nejlepších letech (Hana Vagnerová, 
Petra Hřebíčková, Sandra Nováková 
a Gabriela Marcinková), které jsou 
elegantní, sebevědomé, chytré, uží-
vají si, a probírají spolu chlapy, vztahy  

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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a sex. Čtyři celoživotní kamarádky 
z chystané komedie takové jsou, ale 
k tomu všemu se starají o děti, nebo 
je právě porodily, případně jsou těhot-
né. V rolích jejich mužských protějšků:  
Jakub prachař, Jiří Langmajer, Štěpán 
Benoni a Vladimír Polívka. Komedie / 
97 minut / vstupné 100 Kč senioři / 
150 Kč ostatní / přístupno

4. 8. St v 17.30 DIVOKÁ KARTA KINA 
SVĚT

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

4. 8. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

NEJLEPŠÍ LÉTA Itálie, 1980. Tři 
šestnáctiletí idealisti Paolo, Giulio a 
Riccardo spolu sdílí všechno jako 
bratři. Součástí jejich životů se stává 
i Gemma, přítelkyně Paola. Život běží 
dál a mladí přátelé se vydávají každý 
svou cestou.  Drama / komedie / 129 
min / titulky / vstupné 150 / 75 Kč do-
poručeno od 12 let

5. - 8. 8. Čt – Ne v 15.00
9. - 11. 8. Po – St v 10.00
12. - 15. 8. Čt – Ne ve 13.00
19. - 22. 8. Čt – Ne v 10.00
26. - 29. Čt – Ne ve 13.00
30. - 31. 8. v 15.00

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZA-
JEČÍCH Všemi oblíbený králičí lump 
Petr. Bea se vrací, Thomas a králíci 
jsou teď něco jako rodina. Ale ať se 
Petr snaží sebevíc, stále má reputaci 
nenapravitelného rošťáka. Animovaná 
komedie / 94 min / vstupné 150 Kč / 

přístupno

5. - 8. 8. Čt – Ne ve 20.00

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL Režisér 
James Gunn uvádí akční dobrodruž-
ství superhrdinů Warner Bros. Pictures 
Sebevražedný oddíl, těšte se na partu 
nejdegenerovanějších delikventů světa 
DC, kteří umírají touhou zachránit svět. 
Akční / 132 min / titulky / vstupné 150 
Kč / doporučeno od 12 let 

6. - 7. 8. 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. Ni-
ght Shyamalanem. Horor / 121 min / 
titulky / doporučeno od 15 let

9. - 11. 8. Po – Út ve 13.00

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

9.8. Po v 16.00 
PONDĚLNÍ DOKUMENTY

LUX AETERNA Dvě herečky, Béat-
rice Dalle a Charlotte Gainsbourg, vy-
právějí příběhy o čarodějnicích - ale to 
není všechno. Lux Æterna je také esej 
o kinematografii, lásce k filmu a hyste-
rii filmového natáčení. Experimentální 
drama / 51 min / titulky / vstupné 100 
Kč / doporučeno od 12 let

9. 8. Po v 17.30
17. - 18. 8. Po v 15.00 PROMÍTÁNÍ 
PRO SENIORY za zvýhodněné vstup-

né 100 Kč s kávou zdarma

JAN WERICH: KDYŽ UŽ ČLOVĚK 
JEDNOU JE… Po čtyřech desetile-
tích od smrti jedné z největších legend 
českého divadla Jana Wericha vznikl 
jeho první velký filmový dokumen-
tární portrét. Dokument s názvem 
Jan Werich: Když už člověk jednou je 
přináší strhující životní příběh této he-
recké legendy. Dokument / 105 min / 
vstupné 100 Kč senioři / 150 Kč ostat-
ní / přístupno

9. - 10. 8. Po – Út ve 20.00

SHOKY A MORTHY: POSLEDNÍ 
VELKÁ AKCE   Shoky a Morthy /
Jakub Śtáfek a Štěpán Kozub/ jsou ka-
marádi od školních let a zároveň you-
tubeři s našláplou kariérou. Morthyho 
však už jejich dětinské pranky pře-
stávají bavit, také díky vlivu jeho pří-
telkyně, ambiciózní influencerky Sáry. 
Když poslední video kluků sklidí na 
sítích vlnu kritiky, jejich kanál přestane 
vydělávat a vyslouží si za něj veřejně 
prospěšné práce … Komedie / 100 
min / vstupné 150 Kč / doporučeno 
od 12 let

11. 8. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

MARCO Čtrnáctiletého Marca dopad-
ne policie na dánských hranicích ve 
vlaku z České republiky. Jak se dostal 
k pasu pohřešovaného státního úřed-
níka obviněného ze sexuálního zneuží-
vání? A proč odmítá vypovídat a prchá 
před gangem zabijáka Zoly (Zdeněk 
Godla)? Oddělení Q, série dánských 
detektivních thrillerů podle bestsellerů 
Jussiho Adler-Olsena, přichází s no-
vým filmovým pokračováním.  Krimi / 
121 min / titulky / vstupné 150 / 75 Kč 
/ doporučeno od 12 let

12. - 15. 8. Čt – Ne v 15.00

BLACK WIDOW  Scarlett Johan-
sson alias Black Widow se po de-
kádě v Marvel Cinematic Universe 

konečně do-
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Změna programu vyhrazena. Pro nejaktuálnějšní informace se můžete přihlásit na www.kinolouny.cz
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čkala svého prvního sólového  
dobrodružství, které však bude úplně 
jiné, než jaké doposud poznala. Sku-
pina velmi nebezpečných lidí odhalila 
její už téměř zapomenutou minulost, 
a proto se musí vydat na cestu napříč 
celým světem, zatímco je pronásledo-
vána Taskmasterem – neúprosným 
zabijákem, jehož jediný úkol je zničit 
Black Widow. Akční / 133 min / vstup-
né 160 Kč / doporučeno od 12 let

12. - 15. 8. Čt – Ne v 17.30 

FREE GUY Ryan Reynolds hraje 
bankovního úředníka, který zjistí, že je 
ve skutečnosti nehratelnou postavou 
ve videohře. A tak se rozhodne stát 
se hrdinou, který přepíše vlastní pří-
běh. V prostředí, kde neexistují žádná 
omezení a kde je vše dovoleno musí 
zachránit svět dřív, než bude zničen.  
Akční komedie / dabing / vstupné 160 
Kč / doporučeno od 12 let

12. - 15. 8. Čt – Ne ve 20.00
17. - 18. 8. Út – St v 17.30
24. - 25. 8. Út – St v 17.30
30. - 31. 8. Po – Ut ve 20.00 

DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
V nové české komedii podle stejno-
jmenného knižního bestselleru Domi-
nika Landsmana se v hlavních rolích 
představí Jiří Mádl a Tereza Ramba. 
Komedie / 97 min / vstupné 150 Kč 
/ přístupno

13. - 14. 8. Pá – So ve 22.00

SMRT VE TMĚ 2 Pokračování 
úspěšného hororu se odehrává něko-
lik let od násilného vniknutí do domu, 
kde Norman Nordstrom (Stephen 
Lang) žije v tichém ústraní, dokud ho 
nedostihnou vlastní hříchy z minulos-
ti. Horor / 90 min / vstupné 150 Kč / 
doporučeno od 15 let

16. 8. Po v 16.00 
PONDĚLNÍ DOKUMENTY

GUNDA Snímek vizionáře Viktora 
Kossakovského (Aquarela) nechává 
diváka z unikátní perspektivy nahléd-
nout život hospodářských zvířat na 
farmě.  Dokument / 93 min / vstupné 
100 Kč / přístupno

16. 8. Po v 17.30

NEW ORLEANS: 
MĚSTO HUDBY Dokument oslavu-
je bohatou kulturu New Orleans z po-
hledu hudby a nahlíží do unikátní his-
torie města, kde právě hudba sloužila 
jako nejsilnější způsob projevu. Hu-
dební dokument / 104 min / vstupné 
150 Kč / přístupno

19. - 21. 8. Čt – Ne ve 13.00

SPÍCÍ MĚSTO
Nový český film, podle knihy Martia 
Vopěnky vypráví příběh dětí, které se 
zničehonic ocitly ve světě, kde všichni 
rodiče usnuli a nejsou k probuzení. 
Děti se musí postarat samy o sebe 
a čelit nebezpečí v podobě některých 
bezdětných dospělých, kteří 
zůstali vzhůru. Rodinný / 85 min / 
vstupné 130 Kč / přístupno 

19. - 22. Čt – Ne v 15.00 
23. - 25. Po – St v 10.00 
26. - 29. Čt – Ne v 15.00
30. - 31. Po – Út ve 13.00

TLAPKOVÁ PATROLA 
VE FILMU Asi nejslavnější a rozhod-
ně nejroztomilejší záchranáři vyrážejí 
na plátna kin ve svém prvním filmo-
vém dobrodružství. A bude to pořád-
ná jízda, ostatně co jiného byste mohli 
od Tlapkové patroly čekat. Animovaná 
komedie / 88 min / vstupné 150 Kč / 
přístupno

19. - 22. 8. Čt – Ne v 17.30 
23. - 24. 8. Po – Út ve 20.00
26. - 29. 8. Čt – Ne v 17.30 

VEČÍREK Na večírku se postupně 
scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání 
by se pravděpodobně neslo v duchu 
lehkého škorpení a nostalgických 
vzpomínek, jenže místo dalšího spo-
lužáka zazvoní u dveří podomní pro-
davač a přinese nečekanou zprávu o 
kamarádovi, který už nikdy nedorazí. 
Komedie / 90 min / vstupné 150 Kč / 
doporučeno od 12 let

19. - 22. 8. Čt – Ne ve 20.00

REMINISCENCE Jeden vědec 
objeví způsob, jak znovu prožít svou 
minulost, a pomocí této technologie 
hledá svou dlouho ztracenou lásku. 
Romantický sci-fi thriller / titulky / 

vstupné 150 Kč / doporučeno od 12 
let

23. 8. Po v 16.00 
PONDĚLNÍ DOKUMENTY

NEBE Nebe je celovečerní dokumen-
tární snímek novináře Tomáše Etzlera. 
Každodenní syrová realita, kterou To-
máš v Číně sedm let na vlastní kůži 
zažíval, ve filmu silně kontrastuje s 
mikrosvětem, který objevil v malé 
vesnici na severovýchodě Číny. 
Dokument / 71 min / vstupné 100 Kč 
/ přístupno

23. 8. Po v 17.30

RESPECT Pravdivý příběh vzestupu 
hudební legendy Arethy Franklin. Od 
jejích počátků, když jako malá zpíva-
la v kostelním sboru, k tomu jak se 
vypracovala na mezinárodní super 
hvězdu.  Životopisné hudební drama / 
titulky / vstupné 150 Kč / doporučeno 
od 12 let

25. 8. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

OKUPACE Jedna noc, jeden 
bar. Ospalý večírek herců po předsta-
vení naruší návštěva nezvaného hos-
ta. Namol opilý ruský důstojník přišel 
prodat kanystr armádního benzínu, 
jenže obchod se zvrhne v závody v pití 
vodky a Rus, zaujatý nejen pohlednou 
Miladou, ale hlavně komickou zba-
bělostí všech přítomných mužů, se 
k odchodu nemá.  Drama / 97 min / 
vstupné 150 / 75 Kč / doporučeno od 
12 let

26. - 28. 8. Čt – Ne v 10.00

DRAČÍ ZEMĚ Rodinný film s trojící 
neobvyklých hlavních hrdinů, drakem, 
zlodějíčkem a horským šotkem. Hr-
dinové se vydávají na dobrodružnou 
cestu, jejímž cílem je nalezení dračí 
země. Animovaný dobrodružný / 91 
min / vstupné 130 Kč / přístupno

26. - 29. Čt – Ne ve 20.00
30. - 31. Po – Út v 17.30
 v pondělí 30. 8. zadáno 

ZÁTOPEK Australský rekordman 
Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 
1968 do Prahy za legendárním běž-
cem Emilem Zátopkem, jehož bez-
mezně obdivuje. V rozhovorech Rona 
s Emilem se děj filmu retrospektivně 
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vrací do stěžejních momentů atleto-
va sportovního i soukromého života 
a spojuje se v komplexní portrét 
muže, jenž neztrácí tempo ani poté, 
co jeho poslední závod skončí a 
jenž dokáže bojovat nejen na atle-
tickém oválu. Hrají: Václav neužil 
ml., Martha Issová ... Životopisné 
drama / 130 min / vstupné 150 Kč 
/  přístupno

27. - 28.8. Pá – So ve 22.00

CANDYMAN Jeho jméno znají 
všichni, ale vyslovit si ho netroufne 
nikdo. Kultovní hrdina všech straši-
delných historek, jehož poznávacím 
znakem je zlověstný hák natřený 
medem a roj včel. Stačí ho pětkrát 
vyvolat před zrcadlem a on se ob-
jeví - tentokrát v galerii moderního 
umění.  Horor / titulky / doporučeno 
od 15 let

30. - 31.8. Po – Út v 10.00

AINBO: HRDINKA PRALESA
Celý život Ainbo se odehrává upro-
střed amazonské džungle a ona ji 
nade vše miluje. Jednoho dne však 
zjistí, že je její domov ohrožen ha-
mižnými těžaři, kteří začali kácet 
vzácné stromy…
Animovaný / dobrodružný / 85 min / 
vstupné 130 Kč / přístupno
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PŘEDSTAVENÍ
od 10.00

PŘEDSTAVENÍ
od 15.00DAT. PŘEDSTAVENÍ

od 17.30
PŘEDSTAVENÍ
od 20.00

PŘEDSTAVENÍ
od 13.00

PŘEDSTAVENÍ
od 22.00

So

Ne
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Space Jam: 
Nový začátek

Croodsovi:
Nový věk

Croodsovi:
Nový věk

Croodsovi:
Nový věk

Gump -pes, který
naučil lidi žít

Gump -pes, který
naučil lidi žít

Gump -pes, který
naučil lidi žít

Gump -pes, který
naučil lidi žít

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Croodsovi:
Nový věk

Croodsovi:
Nový věk

Croodsovi:
Nový věk

Croodsovi:
Nový věk

Gump -pes, který
naučil lidi žít

Gump -pes, který
naučil lidi žít

Gump -pes, který
naučil lidi žít

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Tlapková patrola
 ve filmu

Tlapková patrola
 ve filmu

Tlapková patrola
 ve filmu

Dračí země

Dračí země

Dračí země

Dračí země

Ainbo: Hrdinka
pralesa

Ainbo: Hrdinka
pralesa

Raya a drak

Gump -pes, který
naučil lidi žít

Gump -pes, který
naučil lidi žít

Gump -pes, který
naučil lidi žít

Croodsovi:
Nový věk

Croodsovi:
Nový věk

Croodsovi:
Nový věk

Croodsovi:
Nový věk

Tom a Jerry

Tom a Jerry

Tom a Jerry

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Croodsovi:
Nový věk

Croodsovi:
Nový věk

Croodsovi:
Nový věk

Spící město

Spící město

Spící město

Spící město

Croodsovi:
Nový věk

Croodsovi:
Nový věk

Croodsovi:
Nový věk

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Tlapková patrola 
ve filmu

Tlapková patrola 
ve filmu

Croodsovi:
Nový věk

Svéráz českého
rybolovu D

Matky            S

Matky             S

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích 

Lux AEterna   D

Matky S

Matky S

Black Widow

Black Widow

Black Widow

Black Widow

Gunda             D

Jan Werich: Když už 
člověk jednou je …

Jan Werich: Když už 
člověk jednou je …

Tlapková patrola 
ve filmu

Tlapková patrola 
ve filmu

Tlapková patrola 
ve filmu

Tlapková patrola 
ve filmu

 Nebe             D

Gump -pes, který
naučil lidi žít

Gump -pes, který
naučil lidi žít

Tlapková patrola 
ve filmu

Tlapková patrola 
ve filmu

Tlapková patrola 
ve filmu

Tlapková patrola 
ve filmu

Králíček Petr bere
do zaječích

Králíček Petr bere
do zaječích

Expedice Jungle

Expedice Jungle

Expedice Jungle

Rozhněnavý 
muž

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Jan Werich: Když už 
člověk jednou je…

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Free Guy

Free Guy

Free Guy

Free Guy

New Orleans:
 Město hudby

Deníček 
moderního fotra

Deníček 
moderního fotra

Večírek

Večírek

Večírek

Večírek

Respect

Deníček 
moderního fotra

Deníček 
moderního fotra

Deníček 
moderního fotra

Večírek

Večírek

Večírek

Zátopek /zadáno/

Zátopek 

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel
Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Nejlepší léta 

Sebevražedný
oddíl

Sebevražedný
oddíl

Sebevražedný
oddíl

Sebevražedný
oddíl

Shoky a Morthy: 
Poslední velká 
akce

Shoky a Morthy: 
Poslední velká 
akce

Marco 

Deníček 
moderního fotra

Deníček 
moderního fotra

Deníček 
moderního fotra

Deníček 
moderního fotra

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Muž se zaječíma
ušima 

Reminiscence

Reminiscence

Reminiscence

Reminiscence

Večírek

Večírek

Okupace

Zátopek

Zátopek

Zátopek

Zátopek

Deníček 
moderního fotra

Deníček 
moderního fotra

Čas

Čas

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Prvok, Šampón,
Tečka a Karel

Candyman

Candyman

So

Ne

So
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3D projekce filmový klub2D projekce divoká karta Kina SVĚT
změna programu vyhrazena

pondělní dokumenty promítání pro seniory



změna programu vyhrazena
15

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 pro-
bíhat 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 komu-
nitě. 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

AAnnttiivviirruusslliivvee

2200  kkaappeell 77  ddjj‘‘ss
ddoopprroovvooddnnýý  pprrooggrraamm  aa  ddaallššíí

Sobota 21. 8. 2021 | 10–15  hod. | Stromovka Louny

LEDOVÁ SHOW ELSY A ANNYfestivalový program pro detiˇAAnnttiivviirruusslliivvee

STROMOVKA LOUNY STROMOVKA LOUNY 
 20. 20.––21. 8. 202121. 8. 2021

a l t e r n a t i v n ě

Podrobnější informace najdete na webu:

www.antikotel.cz

sta
ge

!33
kapely Beruška Blues 6 Bluesable Čili Pepa

Deaken Deathblower Difference Fetus in fetu
Flower Cover Furt Rovně Hana Džurbanová Hadilov 

Koonda Holaa La‘Díra Maniac PJ PayaNoia Pan Demos 
Purplefox Town The Rohotoče Z-band

dj‘s NoDJ Sound (Wendyman, Bambi.Wz, Cobretti)
T-RIVER Sound (Mirush, Cube, T.J.H) William Dafoe

doprovodný program Čajovna Salma Antikvíz Beer yoga Pukec Fotbálek Chill zóna Projekce
Cestopisné přednášky Fireshow Workshopy Kreativní dílny Tetování hennou

Antiviruslive

Antivirus
Festival pro celou rodinu

live
STROMOVKA LOUNY  

 20.–21. 8. 2021

33 sta
ge

!
sta

ge
! 20 kapel

doprovodný program a další

7 dj‘s
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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. 

S R P E N  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.

1.8.   9.00 mše sv. mše sv. 18. neděle v mezidobí.
1.8.  14.30 mše sv.mše sv. Dolní Ročov
5.8.   7.30 mše sv.mše sv. v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků 
8.8.  9.00 mše sv. 19. neděle v mezidobí.mše sv. 19. neděle v mezidobí.
8.8.   11.00 poutní mše sv.poutní mše sv. Opočno.
8.8.   14.00  mše sv. mše sv. Vinařice.
8.8.  16.00  poutní mšepoutní mše sv. Černčice.
15.8. 8.00  mše sv.  20. neděle v mezidobí.mše sv.  20. neděle v mezidobí.
15.8. tradiční farní pouť do D. Ročova.tradiční farní pouť do D. Ročova. Autobus odjíždí 
od Žatecké brány v 9:00, předpokládaný odjezd zpět z Ročova ve 
12:30 hod. Široká veřejnost je zvána.

15.8.  10.00 Dolní Ročov, Slavnost Nanebevzetí P. Slavnost Nanebevzetí P. 
Marie,Marie, slavná poutní bohoslužba za účasti sídelního 
biskupa litoměřického, Mons. Mgr. Jana Baxanta. Zpívá 
chrámový sbor a sólisté. 
22.8. 9.00 mše sv. 21. neděle v mezidobí.mše sv. 21. neděle v mezidobí.
22.8. 17.00 Dolní Ročov – Nešpory.Dolní Ročov – Nešpory.
28.8.  14.00 mše sv. mše sv. Měrunice
29.8. 9.00  mše sv. 22.neděle v mezidobímše sv. 22.neděle v mezidobí.
29.8.  14.00 poutní mše sv. poutní mše sv. Vinařice.



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 srpnu 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



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 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

Přijímáme přihlášky do kurzů od září 2021. 
● Kurzy vaničkování ● Kurzy pro kojence a batolata
● Kurzy pro děti od 5 do 12 let ● Individuální kurzy plavání 
●  Aqua Aerobic a další
Nabídku, ceny a více informací naleznete na www.bazenlouny.cz.

LUNAPARK * SOUTĚŽE PRO DĚTI
PREZENTACE SPORTOVCŮ * UKÁZKA MAXIMODELŮ

PREZENTACE HASIČŮ * KRYTÉ POSEZENÍ

Výstaviště LounyVýstaviště LounyVýstaviště Louny
28.8. od 13:0028.8. od 13:0028.8. od 13:00

vstup zdarmavstup zdarmavstup zdarma

KašpárekKašpárekKašpárek

ahojahojahoj    
léto!léto!léto!

v rohlíkuv rohlíkuv rohlíku

Dále vystoupí:

Difference + TRILOBEAT

bejbyp
ank

studentská kapela Louny bigbeat Libochovice

Tři kamarádi v rámci akce Letní lounské vábení "alternativně" uvádějí:

od 14:30

Inzerce

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Závod je součástí Letního lounského vábení 2021

Přihlášku a požadavek čas tréninové jízdy 7.8.2021 posílejte na email: vko@vko.cz

T-MOBILE DRAČÍ LODĚ 2021 je závod smíšených posádek. Maximální počet pádlujících členů 
posádky je snížen na 16. V každé posádce musí startovat povinně minimálně 4 ženy.
Uzávěrka přihlášek 31.7.2021. Dodatečné přihlášky mohou být přijímány pouze do naplnění 
maximálního počtu posádek.
Startovné činí 3 000,- Kč za posádku a zahrnuje i jednu tréninkovou jízdu v den konání závodu v 
Lounech. Startovné je nutné uhradit bankovním převodem na účet pořadatele, č. účtu 
11631481/0100, variabilní symbol 20210807.
Tréninkové jízdy na Ohři budou v sobotu 7.8.2021 v době od 8:30 do 12:00.
Závody začínají v sobotu 7.8.2021 ve 12.30 hodin.

Každá posádka startuje ve dvou rozjížďkách ve finále, do něhož je nasazena podle nejlepšího 
dosaženého času z rozjížďky. Systém závodů je popsán na samostatném listě tohoto souboru.
Dráha 240 metrů pro 3 lodě na Ohři v Lounech, s cílem před mostem Veslařů.
Oficiální tréninkové jízdy proběhnou v sobotu 7.8.2021 od 8.30 hodin.

Místo: Louny, řeka Ohře, mezi koupalištěm a mostem Veslařů

Datum: 7. srpna 2021
Pořadatel: Veslařský klub Ohře Louny

2 0 2 1
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