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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:

TŘETÍ VĚK – ZÁPIS 
DO LETNÍHO SEMESTRU
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Město Louny má nového architekta
 V průběhu roku 2020 proběhla dvě výběrová řízení na 
obsazení pozice městského architekta města Loun. 
 
 V prvním kole výběrového řízení se přihlásil pouze je-
den uchazeč, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zrušení 
výběrového řízení. Do druhého výběrového řízení bylo po-
dáno již dvacet přihlášek, z nichž bylo v červnu 2020 vý-
běrovou komisí složenou ze zástupců města i architektů 
vybráno pět kandidátů do druhého kola výběrového řízení, 
které se uskutečnilo v září.

 Ve druhém kole byl výběrovou komisí doporučen radě 
města na pozici městského architekta Ing. arch. Radek 
Janoušek. Doporučeného kandidáta schválila rada města  
v říjnu 2020. 

 Hlavní náplní městského architekta je od 01.01.2021 externí konzultační a poradenská čin-
nost v oblasti architektury a urbanismu na území města Louny a jeho městských částí Brloh  
a Nečichy, a to jak pro potřeby města, tak veřejnosti.
 
 „Těším se na spolupráci jak se zástupci města a úřadu, tak s veřejností a soukromými 
investory. Část své agendy plánuji věnovat rozvoji města zejména se zaměřením na veřejný 

Jarní prázdniny 2021 v Lounech proběhnou v termínu: 
22.2. – 28.2.2021 

Přejeme čas na oddych a zotavení z náročného způsobu vyučování nejen žákům,
studentům a učitelům, ale tentokrát také rodičům, prarodičům a všem dalším, kteří se

jakýmkoli způsobem podílejí na výchově a vzdělávání nejmladších generací.

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

přednáška „Wikipedie jako inf. zdroj (výhody a omezení)“
PhDr. Bohumíra Roedla, která měla proběhnout 2. února 2021 

v Městské knihovně Louny
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Lounský měsíčník vydává firma DIGON s.r.o., 
Na Valích 423, Louny. 
Případné příspěvky nebo inzerce domluvíte na tel.: 731 651 416 nebo na: digon@digon.cz, www.digon.cz

prostor. Mým cílem je co nejvíce přispět k vytváření dobrých podmínek pro život obyvatel Loun.
Jsem také připraven poskytnout konzultace k soukromým záměrům. Rád se s nimi seznámím již 
v úrovni počáteční přípravy nebo studie,“ uvedl Ing. arch. Radek Janoušek.

Kontakt na nového městského architekta:
Ing. arch. Radek Janoušek
tel.: +420 775 654 397
e-mail: architekt.louny@gmail.com
úřední hodiny: pondělí od 12:00 do 16:00 h
Městský úřad, Mírové náměstí 35, číslo dveří 309

Z důvodu omezených úředních hodin městské-
ho architekta a pro rychlejší průběh jednání 
doporučujeme rezervaci k jednání e-mailem 
na následující adresy současně:
architekt.louny@gmail.com a h.platilova@
mulouny.cz a to s uvedením stručné informa-
ce o obsahu jednání.

Lávka pro pěší u železničního mostu přes Ohři
Vážení občané,

dne 23.12.2020 došlo k uzavření lávky u železničního mostu přes Ohři 
mezi ulicemi Pod Cukrovarem a Na Losech na základě doporučení vyplývajícího z provedené 
mostní prohlídky a zajištění bezpečnosti chodců.

Město Louny má připravený projekt na úplnou rekonstrukci lávky s náklady cca 4 miliony Kč. 
Rekonstrukce byla plánována a zařazena do investičního rozpočtu 2021 s podmínkou získání 
dotace. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) zatím dotační titul nevypsalo. Z tohoto důvodu 
proběhnou na jaře, za vhodných klimatických podmínek, jen nutné opravy k zajištění provozu-
schopnosti lávky.

Město Louny se tímto omlouvá za vzniklé omezení.

Podpora pro podnikatele
Vážení podnikatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo průmyslu 
a obchodu (MPO) zveřejňuje výzvu k podávání žádostí 
o podporu v programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny.
Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod.
Program podpory COVID – Gastro – Uzavřené provozovny je určen podnikatelům, kterým byl 
přímo na základě krizových opatření vlády v rámci nouzového stavu, vyhlášeného od pondělí  
5. října 2020 na území České republiky, zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej 
a poskytování služeb, a tím snížena schopnost generovat tržby.
Více informací naleznete na www.mpo.cz
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PRO DĚTI

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

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

HORKÁ LINKA DO KNIHOVNY 
– OBJEDNÁVKA KNIH Objednávky knih a rozvoz 
„za dveře“. Objednávejte na tel. 734 521 905 denně 
v čase 9-17 hodin nebo na e-mailu objednavky@
mkl.cz. Minimální objednávka 5 knih. 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:
berankova@mkl.cz.

TŘETÍ VĚK ON-LINE  Výuka projektu Třetí věk pře-
sunuta do on-line prostředí. Distanční výuka ve vy-
braných předmětech živě prostřednictvím programu 
Zoom nebo záznamy na YouTube:
Dějiny regionu (V. A. Hons): 5. 2., 19. 2.
Hospodyňka (K. Homonai): 11. 2. YouTube, 18. 2. 
Zoom 13.00 – 14.30
Kreativní fotografie (K. Suchá): 12. 2., 26. 2. 
Zoom 9.30 – 11.00
Literatura (D. Kučerová): 1. 2., 15. 2.
Psychologie (D. Kučerová): 2. 2., 16. 2. 11-12.30
Tablet-telefon (O. Kunc): 5. 2., 12. 2., 19. 2. Zoom 
11.00 – 12.00 (skupina TABTEL 3)
Trénování paměti (M. Langrová): 4. 2., 11. 2.,  
18. 2. Zoom 10.00 – 11.30 (skupina TRP 2 a TRP 3)
Dějiny umění (K. Mareš), myslivost (J. Štýbr), 
moderní dějiny 20. století (M. Pehr), retro – ro-
dinné stříbro (I. Hellerová), svět médií (J. Va-
lůch): termíny budou upřesněny.

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ DO LETNÍHO SEMESTRU
od 25. 1. zápis do letního semestru – pouze před-
měty distanční formou
7. 2. uzávěrka zápisu
od 15. 2. výuka předmětů letního semestru podle 
rozvrhu
do 28. 2. platba za předměty

Nabízené předměty: dějiny regionu (V. A. Hons), 
dějiny umění (K. Mareš), hospodyňka (K. Homo-
nai), kreativní fotografie (K. Suchá), literatura (D. 
Kučerová), moderní dějiny 20. století (M. Pehr), 
myslivost (J. Štýbr), psychologie zralého věku (D. 
Kučerová), retro – rodinné stříbro (I. Hellerová), 
svět médií (J. Valůch), tablet-telefon (O. Kunc), 
trénování paměti (M. Langrová),

Novinky pro letní semestr: angličtina (V. Petržilka), 
blogování (K. Suchá), cestopis (O. Kunc), národo-
pis (J. Prošková, M. Langrová), němčina (M. Krato-
chvílová), ochutnávka biologie (S. Šťastná)
Bližší informace k zápisu, on-line přihláška, papíro-
vá přihláška ke stažení na webu www.mkl.cz/zapis.
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INFORMAČNÍ CENTRUM LOUNY
Otevírací doba MIC – únor 2021:
Po – Pá: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
So – Ne: zavřeno
Po dobu nouzového stavu pouze prodej jízdenek na RegioJet a Flixbus, prodej karet na MHD a tisk. 
Městské informační centrum Louny
Pražská 95, 440 01 Louny, tel.: 415 621 102, email: info@mulouny.cz

změna programu vyhrazena4

MĚSTO LOUNY

13.2. 202113.2. 2021
Řemeslné a jiné produkty vlastní výroby přednostně z Loun a okolí. Trhy jsou 
tedy především zaměřeny na potraviny, místní produkty a výrobky.

Inzerce

GALERIE EMILA JULIŠEGALERIE EMILA JULIŠE

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

Klub E.F. LounyKlub E.F. Louny  

Tylova 151, Černčice.

Soukromý výtvarný ateliér 
a škola volného času

V Ý S T A V Y

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

VÝSTAVA KAMIL LINHART - 100 LET PRODLOUŽENA DO BŘEZNA 2021.

Galerie města Loun Galerie města Loun 

Mírové 
náměstí 
Louny

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

změna programu vyhrazena
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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 kate-
gorií), 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 Mojží-
šové, Taneční klub pro dospělé. • Služby: Předtančení, choreografie, soukromé hodiny pro stydlivé páry.
Podrobné informace najdete na www.tkluna.cz

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

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

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA / SLEDUJTE www.kinolouny.cz / tel.: 415 652 500 / VŠECHNY PROJEKCE JSOU VE ŠPIČKOVÉ DIGITÁLNÍ  

KVALITĚ ZCELA VÝJIMEČNÝ 3-ROZMĚRNÝ ZVUK AUROMAX 26.1.1, KTERÝ  PŘEHRÁVÁ VŠECHNY PROSTOROVÉ FORMÁTY VČETNĚ DOLBY 

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

CÍMI ZE VŠECH STRAN I SHORA.

www.kinolouny.cz

K I N O

BARCO DIGITAL CINEMA 4KOD ÚNORA 2020 PROMÍTÁME VYBRANÉ FILMY V NEJVYŠŠÍM MOŽNÉM ROZLIŠENÍ OBRAZU 4096 x 2160

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

Základní umělecká škola v Lounech podléhá 
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci 
jako všechny školy restriktivním opatřením 
a momentálně probíhá výuka pouze dis-
tanční formou. Všichni učitelé jsou se svými 
žáky ve spojení, žáci nahrávají, fotí, píší, re-
citují, vystavují, tvoří.
Děkujeme žákům a rodičům, že nás v této 
nelehké době podporují a věříme, že se brzy 
budeme moci setkat ve škole.
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KŘESŤANSKÉ AKCE

M U Z E U M

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
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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. 

Ú N O R  2 0 2 1 
Týdenní program tvůrčích skupin v případě 
uvolnění vládních opatření 
Po 18.00 - 20.00   Výtvarné činnosti a mode-
lování (dospělí)   Mgr. Jiří Němčický. Při případném 
uvolnění vládních opatření, jinak téma pro domácí 
práci i-EF: „ANONYMNÍ OČI“ - studie oka, očí - 
tužka, akvarel - volné zpracování tématu, technika 
volitelná
Út 16.00 - 17.30   Výtvarné činnosti a kera-
mika (předškoláci + žáci 1.stupně základní školy) 
Mgr. Štěpánka Budinová. Při případném uvolnění 
vládních opatření budou členové informováni o za-
hájení činnosti a případných změnách v organizaci  
St 15.30 – 17.00   Výtvarné činnosti a mode-
lování (žáci  2. stupně základní školy)  Mgr. Jiří Něm-
čický. Při případném uvolnění vládních opatření, jinak 
téma pro domácí práci i-EF: „HUMANOIDNÍ ROBOT 
– ROBOTI“ – umělá inteligence, nitro hlavy huma-

noidního robota a nitro 
jeho těla, křižovatky vývoje 
vztahu člověka a robota - 
volné zpracování tématu, techniky a formát volitelné                                                                                                                                        
Čt 16.00 - 17.30    Školička předškoláků s 
rodiči - začátečníci (výtvarné činnosti a keramika 
pro činnosti a případných změnách v organizaciděti 
od 3 let + dramatická a hudební výchova jako je-
jich motivace). Mgr. Martina Vyšohlídová. Při pří-
padném uvolnění vládních opatření budou členové 
informováni o zahájení činnosti a případných změ-
nách v organizaci  
Pokud nebudou vládní opatření uvolněna, bude 
pokračovat naše distanční spolupráce i-EF (inter-
netový EF-klub) formou zadávání námětů a návo-
dů k samostatné tvorbě! Vytvořené práce budou 
zveřejňovány na našem facebookovém profilu! 
Kontakt: 723 537 509, ef.klub@centrum.cz    face-
book ef.klub, Mgr. Jiří Ekrt, zakladatel KLUBU-E.F.
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otvírací doba: 
úterý – pátek 9.00 – 17.00 
sobota – neděle (a svátky, pokud nejsou pondělkem)     
 10.00 – 17.00
pondělí  zavřeno
V pokladně muzea se prodává: výrobky z mastku, orientál-
ní dárkové předměty, přívěsky, suvenýry, káva a čaj. 
Na vernisážích a akcích budou pořizovány obrazové zázna-
my 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.

Připravujeme na únor-březen :
Velikonoce na dobových pohlednicích   
Výstava má nabídnout k prohlédnutí pestrý vý-
běr přibližně tří stovek velikonočních pohlednic 
od konce 19. století po 80. léta 20. století a dále  

připomenout velikonoční zvyky, ukázat pojetí nejob-
líbenějších lidových a nejdůležitějších křesťanských 
svátků v různých historických obdobích. 
V návaznosti na vládní opatření je pro návštěvníky 
prozatím muzeum uzavřeno, z tohoto důvodu při-
pravujeme alespoň malou on-line výstavu. Pokud 
situace dovolí, budeme se na Vás těšit osobně na 
výstavě přímo v muzeu.  

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

KŘESŤANSKÉ AKCE

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

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

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

Pravidelné nedělní bohoslužby Pravidelné nedělní bohoslužby od 9.00
V kostele bude od 5. 2. instalována výstava fotografií žáků ZUŠ Lounyvýstava fotografií žáků ZUŠ Louny ze třídy p.uč. Liptákové.

4.2. 17.30  mše sv.mše sv. v kostele Čtrnácti sv. Pomocní-
ků Louny
7.2.  9.00 a 10.30 mše sv. 5. neděle v mezidobímše sv. 5. neděle v mezidobí
7.2. 14.30 D. Ročov
14.2.  9.00 a 10.30 mše sv. 6. neděle v mezidobímše sv. 6. neděle v mezidobí
14.2.  14.00 mše sv.mše sv. Vinařice

17.2.  17.30 Popeleční středaPopeleční středa, udělování popelce
21.2.  9.00 a 10.30  mše sv. 1. neděle postnímše sv. 1. neděle postní
27.2. 14.00 mše sv.mše sv. Měrunice
28.2.  9.00 a 10.30 mše sv. 2. neděle postnímše sv. 2. neděle postní
28.2.  14.00 mše sv.mše sv. Vinařice

3.2. 17.00 biblická hodina
7.2. 9.00 5. neděle po Epifanii5. neděle po Epifanii – bohoslužby
10.2. 17.00 biblická hodina
14.2. 9.00 neděle Masopustníneděle Masopustní – bohoslužby
17.2.  9.00 Popeleční středaPopeleční středa – bohoslužby

17.2. 17.00 biblická hodina
21.2.  9.00 1. neděle v půstu1. neděle v půstu – bohoslužby
24.2. 17.00 biblická hodina
28.2.  9.00 2. neděle v půstu2. neděle v půstu – bohoslužby
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„Pomoc bližnímu“ z.s. „Pomoc bližnímu“ z.s. Senior klubSenior klub SNP 2206 440001 Louny (bývalá restaurace LUNA)

Pokud se uvolní nařízení vlády jsou každý čtvrtek pravidelné schůzky.
Sociální a psychologické poradenství pro otrávené osamělé seniory na 605 214 704 nebo emailu 
senior.louny@seznam.cz 

SVAZY, KLUBY 

A JINÉ ORGANIZACE

AUTORSKÉ OBRAZY
do Vašeho interiéru

NOVINKA - nový e-shop
www.ivanborl.cz 

Inzerce



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.

Lounská správa plaveckých areálů,
příspěvková organizace

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

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

V době letních prázdnin pro Vás připravujeme

LETNÍ PLAVECKÉ TÁBORY
Termíny: 12. – 16. 7. / 2. – 6. 8. Určeno pro děti od 7 let. Cena 1.700 Kč
V ceně je zahrnuto stravování a výlet. Více informací a přihlášky naleznete na www.bazenlouny.cz 
a na FB. Těšíme se na Vás!

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

R studio  Louny 

Lounská správa sportovních areálů, 
příspěvková organizace

Rybalkova 2673
440 01 Louny

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA LOUNY   

Sledujte aktuální informace na stránkách www.lssa.cz



Přívoz LN, z.s.
Ne 7.2. od 14 hod
7. ZIMNÍ V OHŘI SMOČENÍ
Otužilecká amatérská taškařice u 
mostu Veslařů
Bude se konat podle aktuálních 
možností shromažďování
Více na www.facebook.com/LN-
Privoz

Prodejna barev - 5. května 1667, 440 01  Louny (u Kauflandu)
Tel.: 602 441 734 / e-mail: obchod@thermocolor.cz

Inzerce

STOP ŘASÁM A PLÍSNÍM NA FASÁDÁCH

AGILITY
Inzerce

STUDIO PRO ZDRAVÍ A KRÁSU
Vaše beauty&estetické studio v Lounech
Tel.: 776 775 711, studio@zazvorkova.eu 
www.studiolouny.cz

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 - ideální car-
dio trénink pro všechny ženy, neváhejte se přidat!

SPORTSPORT

změna programu vyhrazena

Pro informace sledujte
FACEBOOK 
a www.hazenalouny.cz

HÁZENÁ

Lokomotiva Louny 
– oddíl házené   



InzerceInzerce


