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měsíčník
LOUNSKÝ

kulturní a sportovní

Městská knihovna Louny:

NALAĎ SI KNIHOVNU

Všeobecný měsíční přehled kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných v Lounech a okolí.

Zahradní restaurace Černý kůň:Zahradní restaurace Černý kůň:
15.7. 20.0015.7. 20.00 FLAMENGO reunion session  FLAMENGO reunion session 
- Kuře v hodinkách slaví 50 let- Kuře v hodinkách slaví 50 let
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Pozvánka na 

24. zasedání Zastupitelstva města Loun
Zajímá Vás, o čem budou členové zastupitelstva města rozhodovat?

Chtěli byste zastupitelům veřejně sdělit Vaši připomínku, námět
či prosbu?

Pak jste právě Vy srdečně zváni na zasedání zastupitelstva města,
které se bude konat

v pondělí 20. června 2022 od 16.30 hodin 
ve Velké zasedací místnosti radnice

Mistr JAN HUS 
– 607. výročí
Nejenom ve středu 6. července, ve výroční den stateč-
ného odchodu jedné z nejvýznamnějších postav naší 
historie z tohoto pozemského světa (1415), se může 
kdokoli z nás zastavit u pomníku Mistra Jana na Míro-
vém náměstí a zamyslet se nad vytesanými slovy z listu 
Lounským, jimiž nás reformátor církve oslovuje stále  
i přes oblouk staletí: „ Zapřísahám Vás, nejdražší, milujte 
se vespolek, stůjte v jednotě, nedejte se nijakým způ-
sobem mezi sebou rozděliti a dbejte, aby nepovstávaly 
žádné rozkoly, zrady, nepřízně a hněvy…“

   Město Louny ve spolupráci 
   s NO Církve československé husitské

foto: Ladislav Bába

Čas prázdnin – čas oddychu
Zasloužené a klidné prožití prázdnin, dovolených a léta 
vůbec přejeme všem ředitelkám a ředitelům mateř-
ských, základních a středních škol, učitelkám, učitelům, 
asistentkám, asistentům a ostatním zaměstnancům ve 
školství s poděkováním za jejich nezměrné úsilí věnova-
né našim nejmladším generacím!

A radostné, bezstarostné a zároveň bezproblémové 
prázdniny přejeme samozřejmě i předškoláčkům, žákům 
a studentům!!!
      vedení města

Úřední hodiny Městského úřadu Louny
v době letních prázdnin
Úřední hodiny pro občany v době od 1.7. do 31.8.2022
Pondělí 7.30 - 17.00
Úterý 7.00 - 14.00
Středa 7.30 - 17.00
Pátek 7.00 - 13.45
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Mírové nám. 
LounySoboty 2.7., 16.7. a 30.7. 

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

4

INFORMAČNÍ CENTRUM 
LOUNY

 

Městské informační centrum Louny: Pražská 95, 440 01 Louny, tel.: 415 621 102, email: info@mulouny.cz

Přemístění radaru v Lounech

Vážení občané,
odbor dopravy informuje, že došlo k přesunutí stacio-
nárního měřiče rychlosti z ulice 28. října do ulice Vla-
dimirská. Důvodem přesunutí je plánovaná rozsáhlá 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici 28. října.
Úplné uvedení do provozu proběhlo 13.06.2022. 
Měření rychlosti bude prováděno v obou směrech 
(24h/7 dní v týdnu).

Otvírací doba MIC červenec  2022
Po – So: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Ne: 11.00 – 16.00
Chrám sv. Mikuláše: Út – Ne: 13.00 – 17.00

1.7., 5.8., 2.9.  19.00 – 21.00
Večerní výstup na věž chrámu sv. Mikuláše

7. 7.  Káva a muzika v centru
 kavárna    10.00 – 18.00 
 hudební vystoupení 14.00 – 18.00
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Kavárna Jeroným Free Wi-Fi, denní tisk, posezení 
s knihou. Nabízíme možnost rezervace salónku. 

Po 11. – 22.7. 8.00 – 15.30, Klub(ovna) Luna
Příměstský tábor s knihovnou – Lunobraní
Příměstský tábor pro děti ve věku 7-11 let. Všední 
dny od 8:00 do 15:30 hodin. Historie a současnost 
města Loun, poznávání okolních vesnic, orientace 
podle mapy, pobyty v přírodě spojené se zážitky a 
dobrodružstvím, společný výlet mimo město. Lek-
torky Věra Drápalová a Ivana Dobrotová. Zpoplatně-
no. Více informací na www.mkl.cz/tabory.

Po 25. – 29.7. 8.00 – 15.30, knihovna
Příměstský tábor s knihovnou – Za tajem-
stvím hradů a zámků
Příměstský tábor pro děti ve věku 7-11 let. Všední 
dny od 8:00 do 15:30 hodin. Výprava do doby rytí-
řů, hry, práce s knížkou, kreativní tvoření, procházky 
po okolí, výlet na zámek v Libochovicích. Lektorky 
Jana Hrbková a Jitka Andrlová. Zpoplatněno. Více 
informací na www.mkl.cz/tabory.

celý měsíc, galerie knihovny
Zdeněk Vintrich – Abstraktní maličkosti
Výběr děl za poslední tři roky – malované převáž-
ně technikou akrylu na plátně. Výstava k vidění do 
26.8.

KLUB(OVNA) LUNA
Volnočasové zařízení v prostorách
 bývalé pobočky na Luně. Aktivity během měsíců 
července a srpna se nakonají. Pravidelné aktivity 
opět od září.

PARK LOUNY
Kavárna Café Park otevřena denně v čase 14.00 
– 21.00 hodin v souvislosti s aktuálním počasím.

Ne 10.7. 16.00 – 20.00, Park Louny – pavilon 
Josefa Fouska
Kupadelné svátky
Slovanské oslavy letního slunovratu, pořádá MKL  
a ukrajinská komunita v Lounech. Oslava tradičního 
ukrajinského svátku Ivana Kupala. Přijďte se podívat, 
kolik společného má se svatojánskou nocí! Pletení 
věnečků a pouštění po vodě, skákání přes ohýnek, 
ukázky lokálních tradic a kuchyně. Pokrmy připraví 
vyhlášená ukrajinská kuchařka.

Ne 24.7. 15.00, Park Louny – amfiteátr
Lounská 13 – Léto v parku
Taneční odpoledne dechového orchestru. Pořádá 
Park Louny a Lounská třináctka. Vstupné 100 Kč.

celý měsíc, Park Louny – pavilon Josefa Fouska
Velký antikvariát v pavilonu Josefa Fouska
Na ochozu pavilonu A od 19.5. do 9.9. ke koupi 
velký výběr vyřazených knih – naučná literatura  
a beletrie pro děti i dospělé. Nabídka pravidelně do-
plňována. Ceny od 10 Kč za kus. Otevřeno během 
otevírací doby kavárny Park Café. Nenechte si ujít, 
těšíme se na Vás.

Telefonní čísla
odd. beletrie: 734 521 901
naučná lit.: 734 521 902
studovna: 734 521 903

dětské: 734 521 904
hudební odd.: 734 521 905
kav. Jeroným: 734 521 906

Letní otevírací doba 
(červenec – srpen):
Po: 15.00 – 19.00 
(okénko 8.00 – 15.00)
Út – Pá: 8.00 – 17.00 
(beletrie 17.00 – 18.00)
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Výdejní okénko:
Po: 8.00 – 15.00
Út – Pá: 17.00 – 18.00.
Možnost vracení a půjčování rezer-
vovaných dokumentů.
Pobočka Domov pro seniory:
Út: 8.00 – 9.30 hod.
Termíny: 12.7., 9.8., 30.8.

Kavárna Jeroným:
Po: 15.00 – 19.00 
Út – Pá: 9.00 – 18.00 
Veřejné toalety:
Po – Pá: 8.00 – 18.00 
So: 8.00 – 12.00.
Ne, státní svátky:
10.00 – 14.00
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NALAĎ SI KNIHOVNU
každé Po 8.00 – 17.30, Louny
KNIHauto Knihovna v ulicích na vybraných sta-
novištích. Nabídka knih přímo před vaším domem 
nebo oblíbeným obchodem. 
Zastávky: 
8.00 – 8.50 poliklinika – vstup
9.00 – 9.50 zastávka Louny, Osvoboditelů
10.00 – 10.50 Zelené náměstí
11.00 – 11.50 zastávka Louny, Luna
13.00 – 13.50 Lidl
14.00 – 14.50 městské koupaliště
15.00 – 15.50 letní cvičiště – sportovní hala
16.00 – 16.45 Brloh – náves
17.00 – 17.30 Nečichy – vodní nádrž

každý Čt 14.00 – 18.00, 
Park Louny – pavilon Josefa Fouska
KNIHauto Nabídka knih přímo před pavilonem Jo-
sefa Fouska (Masarykovy sady). Program pro děti.

každý Čt 14.00 – 18.00, 
Park Louny – pavilon Josefa Fouska
KNIHrátky Každý čtvrtek u pojízdného KNIHauta 
program pro děti, deskohrátky, S knížkou do života 
– Bookstart, soutěže, hry.

celý měsíc, dětské oddělení
KNIHvězda Vyfoťte se s knihou. Pošlete prázdni-
nové selfie na Facebook knihovny (facebook.com/
knihovnalouny). Selfie s nejvíce like obdrží překva-
pení.

celý měsíc, dvorek knihovny
KNIHavaj Klidová relaxační zóna na dvorku knihov-
ny (Mírové náměstí 1). Denní tisk, časopisy, free 
Wi-Fi, stolky, židličky, lehátka. Bohatá nabídka kávy, 
míchaných nápojů a letního občerstvení kavárny 
Jeroným.

celý měsíc, knihovna
KNIHačka Prázdninová lítačka do knihovny. Re-
gistrace do knihovny na měsíce červenec a sr-
pen za pouhých 50 Kč. Registrace ve studovně 
MKL nebo v pojízdném KNIHautě. Pro registraci 
nutný platný OP.

každé Po 18.00 – 19.00, ateliér
KNIHovory Praktický konverzační klub pro ukra-
jinské spoluobčany navazující na výuku češtiny  

 

(březen-červen). Bez možnosti hlídání dětí. 
Setkávání od 20.6. do 29.8.

Pá 8.7. a Pá 22.7. 10.30 – 12.00, 
dvorek knihovny
KNIHolky Holky, dívky, ženy, dámy... A jejich pra-
videlné rukodělné dílny pro děti i dospělé. Cena za 
materiál 30 Kč / osoba. Srpnové dílny 5.8. a 19.8.

Pá 26.8. 14.00 – 18.00, dvorek knihovny
KNIHrt Trh, jak ho neznáte – blešák. Přijďte si pro-
dat a koupit, co chcete. Poplatek za místo 50 Kč. 
Rezervace místa na homonai@mkl.cz.

Po 29.8. od 16.00,
Park Louny – pavilon Josefa Fouska
KNIHonička Zakončení prázdnin ve velkém stylu. 
Pro rodiče a děti. Sraz před pavilonem Josefa Fouska.

ochutnávka na srpen:

6.8., 12.8., 13.8. 21.00, Park Louny – amfiteátr
Promítáme! 2022 – letní kino
6.8. od 21.00 Kurz manželské touhy
12.8. od 21.00  Po čem muži touží 2
13.8. od 21.00  Mimi šéf: rodinný podnik

Ne 6.8. 15.00, Park Louny - pavilon Josefa Fous-
ka
Lounská 13 - Léto v parku
Taneční odpoledne dechového orchestru. Pořádá 
Park Louny a Lounská třináctka. Vstupné 100 Kč.

Ne 28.8. 15.00, Park Louny - pavilon Josefa Fouska
Lounská 13 - Léto v parku
Taneční odpoledne dechového orchestru. Pořádá 
Park Louny a Lounská třináctka. Vstupné 100 Kč.
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Otevírací doba:
Út–Ne, 10–18 hodin
tel. 778 728 992

Pivovarská 34
440 01 Louny
www.gbr.cz

Výstavy

VODA
22. 3.–4. 9.   

VODA je nevětší výstavní počin roku 2022 v Galerii 
Benedikta Rejta. Je rozdělena na tři části, které  
představujeme ve všech čtyřech patrech naší  
jedinečné budovy – včetně historických sklepů. 

OBRAZY VODY 

Srdcem výstavy jsou umělecká díla ze sbírek GBR 
spolu s díly současných tvůrců. K venkovním instalacím 
byl přizván Ateliér přírodních materiálů Fakulty umění 
a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem. 

AQUARIUM 

Je snový prostor, evokující svět pod vodní hladinou. 
Vizuální prožitek světelné instalace Vladimíra Buriana 
umocňuje reprodukce autentického zpěvu velryb, 
získaného při výzkumných ponorech francouzského 
vědce Pierra Roberta de Latour. Ukazuje se, že tyto 
„písně“ velkých vodních savců aktivují biorezonanci  
s lidským tělem a jsou terapeutické.

LABORATORIUM 

Vodní LABORATORIUM je umístěno v nejhlubších 
podzemních prostorech galerie. Budete vtaženi  
do víru nového vědění o vodě. V této edukativní části 
představíme vodu v novém světle. Vedle fascinujících 
výzkumů a objevů zde uvidíte i práci krajinářských 
architektů FA ČVUT.

Program

HUDBA PRO KRAJINU 
VLADIMÍR VÁCLAVEK  
23. 7., 18:00 
LOM U SLAVĚTÍNA U LOUN

Hudba pro krajinu je formát akce v přírodě, 
pořádané s maximálním respektem k místní přírodě 
i geniu loci. Akustický koncert Vladimíra Václavka se  
koná na pozadí fascinujícího panoramatu Českého 
středohoří v bývalém lomu nad Slavětínem a je 
určen nejen pro všechny poutníky a návštěvníky, 
ale především také pro místo samotné. Vstupenky 
zakoupíte v pokladně galerie, přesnou lokaci, 
možnosti dopravy a další informace naleznete na 
stránkách www.gbr.cz. Počet míst je limitován. 

Vstupné 190/90/450Kč rodinné

GALERIE GBR Inzerce
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1. 6. 2022 – 17. 7. 2022 

VÁCLAV MALINA – PŘIZNÁNÍ BARVY, 

Út 12. 7.  18.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
VÁCLAVA MALINY „PŘIZNÁNÍ BARVY“
Komentovaná prohlídka je spojena s křtem knihy 
Václava Maliny „Odchody a návraty“. Vstup volný
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Otevřeno:
středa - neděle 14.00 - 18.00 hodin
(případně jinak po telefonické domluvě)

 Výstava výtvarných prací Klubu-E.lementární F.antazie v Domově  
seniorů Louny  -  “Domácí mazlíčci” – práce mladších a starších předškoláků a 
žáků 1.st. základní školy 
Výstava dřevorytů z archivu Klubu-E.F.- tvůrčí skupiny dospělých na Městském úřadě Louny - „Matka a dítě“ 

Soukromý výtvarný ateliér 
a škola volného časuKlub E.F. Louny Klub E.F. Louny 

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

příspěvková organizace
Osvoboditelů 380, 440 01 Louny.

www.oasoslouny.cz

Inzerce

Lounský měsíčník je nezávislé médium
V roce 2019 tomu bylo 10 let, co firma DIGON přišla (nezávisle na Městě Louny) s myš-
lenkou obnovit v Lounech tradici měsíčního kulturního přehledu a nabídnout občanům 
našeho města nový systém informování v oblasti kultury i sportu formou vydávání brožur-
ky s názvem Kulturní a sportovní měsíčník nebo jen zkráceně Měsíčník. Požádala tehdy 
Město Louny o možnost finanční dotace na tisk tohoto média. Zastupitelé města dotaci 
odsouhlasili a soukromý projekt agentury Digon tedy Město Louny každým rokem formou 
dotace pouze podporuje.
Z logiky věci pak vyplývá, že je nepravdou, co uvádí ve své brožuře Informační centrum 
Louny (Město Louny informuje) v červnovém vydání a sice, že firma DIGON je externím 
vydavatelem města.
Stejně tak diskutabilní je i „řešení způsobu dodávání této tiskoviny“, jelikož firma DIGON 
zajišťuje výrobu a distribuci ve výdejních místech a má autorská práva na podobu Měsíč-
níku.
Za celých 12 let se nestalo, že by Měsíčník nevyšel, až tento květen, kdy z osobních  
a provozně-technických důvodů nemohl být dokončen. Za firmu Digon jsem se v minulém 
vydání omluvil za výpadek.
Po téměř 13 letech se Měsíčník těší velké popularitě, za což děkuji odběratelům ale 
i Městu Louny a případným inzerentům.

          Mgr. Ivan Borl
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SPOLEČENSKÉ AKCE, 

HUDEBNÍ AKCE 

CARAMELL
CULTURE
CLUB program

červenec 2022
prostor, kde se snoubí příjemné posezení s pravidelným multižánrovým kulturním programem

1.
19.00

Summer holiday 
party - terasa

Začátek prázdninové pohody s míchanými drinky 
za luxusní ceny!

Vstupné: 250 Kč

7.
19.00

PubQuiz - červenec 
1

- týmová hra pro dospělé
5 kol, 10 témat a 51 otázek Vstupné: 70 Kč

10.
11.00

Bezmasé speciality, na kterých si pochutnají 
i zapřísáhlí masožrouti!

Mírové náměstí 56
440 01 Louny
705 919 390

facebook.com/cclub.cz
instagram.com/cclub.cz

info@cclub.cz
www.cclub.cz
Otevřeno:  Út-So od 16 hod., Ne od 11 hod.

Nedělní brunch:
Veggie & Vegan

    Vstupné: 250 Kč/os. |  100 Kč dítě 6-12 let | děti  0-6 let zdarma 
(vstupné nezahrnuje konzumaci nápojů)

16.
20.00

Acoustic evening
Paulo Grundza & friends

Vstupné: dobrovolné

21.
19.00

PubQuiz - červenec 
2

- týmová hra pro dospělé
5 kol, 10 témat a 51 otázek Vstupné: 70 Kč

22.
19.00

Standup 
Underground comedy

Jen komik a jeho publikum. Žádné kulisy, kostýmy, 
žádné role ani připravené skeče. Na této show 
vám budeme vyprávět vtipy ostré jako pepřový 
sprej. Humor, který vás nenechá v klidu. 
Témata, o kterých se nemluví. Vstupné: 180 Kč

26.
19.00

POHODA JAZZ
koncert terasa

30.
18.00

-
22.00

Country & grill
skupina Honáci

Country music, speciality z grilu 
a špekáčky na ohni. Vstupné: 100 Kč

Jazz session v podání Miroslava Wainera, Tomáše 
Impellizzeri, Jiřího Soukupa, Pavla Dvořáka 
a Lucie Kolmanové. Vstupné: dobrovolné

LOUNY:
Caramell culture club - C-CLUB: 

Za radnicí, Louny: 
9. 7. , od 19.00  Beat či nebeat na cestě: 
Letní lounské Kvílení - Slam&Jam k připo-
menutí 100 let narození Jacka Kerouaca. Jazzus, Marcel 
Gidote´s Holy Crab, Slam poetry, ZDARMA 

Zahradní restaurace Černý kůň: 
15.7. od 20.00  FLAMENGO reunion  
session - Kuře v hodinkách slaví 50 let a Černý kůň 24

SMOLNICE:
17. 7. 16.00 – 20.00, statek čp.4 ve Smolnici
Pořádá Spolek sv. Bartoloměje ve Smolnici

HUDBA VE SMOLNICI 2022
Letní odpoledne na statku
Z-BAND LOUNY písně, songy šansony
Lenka Petržilková - zpěv / Hana Petržilková 
Kuchynková - zpěv / Lenka Soukupová - zpěv 
/ Zuzana Švarcová - zpěv / Pavel Dvořák - 
saxofon / Mikuláš Zahradníček - trubka / 
Vojtěch Petržilka - kytara / Ladislav Farták 
- kytara / Michal Vinš - kontrabas, baskyta-
ra / Filip Ernst - bicí / Dominik Zahradníček 
- klavír, akordeon 
VÝSTAVA OBRAZŮ: 
J. Timrová,  J. Flower,  H. Vrchlavská, L. 
Lůžek

BRLOH – Vernerův mlýn:
Otevřeno v níže uvedené dny od 13.30 do 
16.30, pro zájmové skupiny (min. 10 osob) 
prohlídky i v jiné dny po předchozí domluvě 
na e-mailu: vernermlyn@seznam.cz
So 9.7., 16.7 a 30.7. ve 14.00, 15.00  
a 16.00 prohlídka trasy „Cesta žita“ 
- rozšířena o ukázku chodu mlýnských stro-
jů, popř. ukázku chodu Křižíkovy rozvodni-
ce, vstupné: 140,-Kč / 120,- Kč
Ne 10.7., 17.7 a 31.7. ve 14.00, 15.00  
a 16.00 prohlídka trasy „Cesta pše-
nice“ - rozšířena o ukázku chodu mlýn-
ských strojů, popř. ukázku chodu Křižíkovy 
rozvodnice, vstupné: 140,-Kč / 120,- Kč
 více na www.vernermlyn.cz 





Bližší informace na:
tel.: 728 052 494
email: info@tanecnilouny.cz
www.tanecnilouny.cz
       Taneční Martina a Kateřiny Čechových

Od září pro Vás opět pořádáme taneční kurzy pro dospělé na hlavním sále KD 
Zastávka. Otevíráme kurzy pro začátečníky a pro pokročilé. Oběma kurzy Vás 
provedou trenéři sportovního společenského tance, mistři ČR a �nalisté MS 
Martin a Kateřina Čechovi.   

Aktuální informace a přihlášky naleznete na www.tanecnilouny.cz.

       

LOUNY 2022
pro dospělé

1. 9. 2022 od 16:00 do 18:00 v KD Zastávka v Lounech
2. 9. 2022 od 16:00 do 18:00 v Dělnickém domě v Cítolibech

Taneční obory pro rok 2022/2023

              
              

 

              

Další informace:
tel.: 728 052 494  |  email: info@fenixlouny.cz  |  facebook: Fénix Louny

www.fenixlouny.cz

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

• moderna
• jazz
              

9

Poděbradova 610, příspěvková organizace, Louny 440 01, 
tel.: 415 672 446, E – mail: zus@zuslouny.cz, 
www. zuslouny.cz

Základní umělecká škola

Taneční klub FÉNIX Louny

Lounský měsíčník vydává firma DIGON s.r.o.,  Fűgnerova 1668, Louny. 
Případné příspěvky nebo inzerce domluvíte na tel.: 731 651 416 
nebo na: digon@digon.cz, www.digon.cz



K I N O
Inzerce



1.  - 3.7. Pá – Ne v 10.00 a v 15.00
4. - 6. 7.Po – St ve 13.00 
7. - 10.7. Čt – Ne v 10.00
11. - 13.7. Po – St ve 13.00
14. - 17.7. Čt – Ne v 15.00
18. - 20.7. Po – St v 10.00
21. - 24.7. Čt  – Ne  ve 13.00
28. - 31.7. Čt – Ne v 10.00

MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná 
filmová série se vrací do kin v tom 
naprosto nejzásadnějším momentu. 
Ve filmu Mimoni: Padouch přichází se 
konečně dozvíme, jak došlo k neroz-
lučnému spojení Mimoňů a superpa-
doucha Grua. Animovaná komedie / 
88 min / dabing / vstupné 150 Kč / 
přístupno 

1. - 3.7. Pá – Ne ve 13.00
7. - 10.7. Čt – Ne ve 13.00
14. - 17.7. Čt – Ne ve 13.00
28. - 31.7. Čt – Ne ve 13.00
4. - 6.7. Po – St v 10.00
21. - 24.7. Čt – Ne v 10.00 

RAKEŤÁK 
Příběh mladého astronauta Buzze 
Rakeťáka, který se poté, co se svým 
velitelem a posádkou ztroskotá na 
nepřátelské planetě, snaží najít cestu 
domů skrze prostor a čas a zároveň 
čelí hrozbě ohrožující bezpečnost ves-
míru. Animovaný / 105 min / dabing 
/ vstupné 3D 160 Kč / 2D 150 Kč / 
přístupno

1. - 3.7. Pá – Ne v 17.30
25. - 26.7. Po – Út v 17.30

ELVIS Film Baze Luhrmanna Elvis o 
životě a hudbě Elvise Presleyho (Aus-
tin Butler) z pohledu jeho komplikova-
ného vztahu s tajemným manažerem, 
plukovníkem Tomem Parkerem (Tom 
Hanks). Příběh se zabývá složitou dy-
namikou mezi Presleym a Parkerem, 
která trvá více než 20 let, od Pres-
leyho vzestupu ke slávě až po jeho 
nebývalou slávu, na pozadí vyvíjející 
se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v 
Americe. Ústřední postavou této cesty 
je jedna z nejvýznamnějších a nejvliv-
nějších osob v Elvisově životě.
Životopisné hudební drama / 159 min / 
titulky / vstupné 160 Kč / doporučeno 
od 12 let

1. - 3.7. Pá – Ne ve 20.00 
11. - 13.7. Po – St v 17.30

PREZIDENTKA Kateřina Čechová 
(Anna Geislerová), historicky první 
česká prezidentka, má za sebou rok v 
úřadu. Je zahlcená prací: její program 
je každý den nabitý k prasknutí. Občas 
by si chtěla v klidu odpočinout bez 
pozornosti celé republiky. Jednoho 
dne se odhodlá k riskantnímu kousku. 
Vezme si paruku a v dokonalém pře-
vleku se v noci potají vytratí z Hradu. 
Plán jí vyjde dokonale. Kateřině se 
noční dobrodružství inkognito v pod-
hradí mezi lidmi zalíbí. Seznamuje se 
se sochařem Petrem (Ondřej Vetchý), 
kvůli kterému se do města vydává ka-
ždou noc. Petr nemá ani ponětí, kdo  

okouzlující žena, do které se zamiloval, 
ve skutečnosti je. Situace se však brzo 
vymkne kontrole a prezidentčiny noční 
výlety se provalí. Kateřina se musí 
snažit, aby si vybojovala právo na lás-
ku, která jí náleží stejně, jako kterému-
koliv jinému člověku na světě. 
Romantická komedie / 97 min / vstup-
né 160 Kč / přístupno

1. - 2.7. Pá – So ve 22.00
4. - 5.7. Po – Út ve 20.00 
11. - 12.7. Po – Út ve 20.00 

PÁRTY HÁRDER: SUMMER 
MASSACRE V Párty Hárder se vrátí 
parta kamarádů prvního filmu. Z před-
chozích událostí se už trochu oklepali a 
v létě vyrazí na proslulou Ibizu výcho-
du – na Mácháč, legendární místo plné 
mejdanů, muziky a nevázaného sexu. 
Slibují si životní zážitek a pochopitelně i 
prázdninovou soulož. Užijí si léto, nebo 
selžou a čekají na ně leda tak ponížení, 
nedobrovolný celibát a Srbské milice?  
Komedie / 100 min / vstupné 160 Kč / 
doporučeno od 15 let

4. 7. Po a 11.7. Po v 15.00 
PONDĚLNÍ DOKUMENTY

TUTANCHAMON 
Film je unikátní oslavou ke stému vý-
ročí tohoto revolučního objevu. Dává 
příležitost setkat se s egyptským 
králem ve zlaté masce a zblízka na-
hlédnout mezi jeho početné poklady.  
Dokument / 90 min / vstupné 100 Kč 
/ přístupno

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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MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ

2D
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Změna programu vyhrazena. Pro nejaktuálnějšní informace se můžete přihlásit na www.kinolouny.cz
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4. - 5.7. Po – Út v 17.30  CZ dabing
6. St v 17.30 Divoká karta kina Svět 
18. - 19.7. Po – Út ve 20.00 v origi-
nál znění s českými titulky 

TOP GUN: MAVERICK 
Jeden z nejlepších pilotů na světě, 
Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do 
akce. Do kin s ním přilétá pokračo-
vání jednoho z nejoblíbenějších filmů 
vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota 
Tomu Cruiseovi a akčním dramatu Top 
Gun: Maverick? Akční drama / 131 min 
/ vstupné 170 Kč, přístupno

5. - 6.7. Út – St v 15.00
12. - 13.7. Út – St v 15.00 PRO-
MÍTÁNÍ PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ 
VSTUPNÉ 100 Kč A S KÁVOU ZDARMA

POSLEDNÍ ZÁVOD Krkonoše před 
první světovou válkou byl chudý kraj, 
kde se střetával český živel s němec-
kým. Bohumil Hanč byl nejslavnější 
český lyžař své doby, vyhrával závody 
doma i v zahraničí… Životopisné dra-
ma / 102 min / vstupné 160 / 100 Kč 
/ přístupno

6.7. St ve 20.00 PŘEDPREMIÉRA
8. - 9.7. Pá – So ve 22.00 
28. - 31.7. Čt – Ne ve 20.00 v origi-
nál znění s českými titulky 
7. - 10.7. Čt – Ne v 15.00 dabing
7. - 10.7. Čt – Ne v 17.30
14. - 17.7. Čt – Ne v 17.30
21. - 24.7.  Čt – Ne v 17.30 
          3D dabing

THOR: LÁSKA JAKO HROM
Thor (Chris Hemsworth) se nachází 
na své nejtěžší životní cestě – k na-
lezení vnitřního míru. Jeho cestu za 
odpočinkem však přeruší galaktický 
zabiják Gorr the God Butcher (Chris-
tian Bale), který usiluje o zánik bohů. 

Thor požá-

dá Valkýru (Tessa Thompson), Korga 
(Taika Waititi) a svou ex-přítelkyni 
Jane Foster (Natalie Portman), kte-
rá – k Thorovu překvapení – ovládá 
mocné kladivo Mjolnir stejně jako 
mocný Thor. Společně se vydávají na 
vesmírné dobrodružství, aby odhalili 
tajemství Gorra a zastavili ho dříve než 
bude pozdě. Akční / 119 min / vstupné 
170 Kč / doporučeno od 12 let

7. - 10.7. Čt – Ne ve 20.00 
18. - 20.7. Po – St v 17.30 
21. - 24.7. Čt – Ne ve 20.00

ŘEKNI TO PSEM   Dita místo vy-
touženého miminka dostane od své-
ho přítele Filipa mladou border kolii, 
přestože nikdy žádného psa nechtěla 
a navíc ji pejskařská komunita připa-
dá směšná. Celý příběh začíná tím, 
že šlápne do psího…no, víte čeho….  
Opravdu je to štěstí? Zatím to vypadá, 
že se jí na paty lepí jen smůla. Au-
torkou scénáře je spisovatelka Irena 
Obermannová. Komedie / 85 min / 
vstupné 160 Kč / přístupno

11. - 13.7. Po – St v 10.00
18. - 20.7. Po – St ve 13.00
25. - 27.7. Po – St ve 13.00

ZLOUNI Dělat dobré skutky může být 
děsná dřina. Zvlášť když vás má celý 
svět za padouchy. Animovaná kome-
die Zlouni z legendárního studia Drea-
mWorks Animation dokazuje, že i v na 
první pohled nebezpečném tvorovi se 
může skrývat dobré srdce.  Animovaná 
komedie / 100 min / dabing / vstupné 
150 Kč / přístupno

13.7. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

GHOST DOG 
- CESTA SAMURAJE Nelítostný k 
protivníkovi, laskavý k dětem a zvířa-
tům. Ghost Dog (Forest Whitaker) je 
nájemný vrah řídící se kodexem ja-
ponských samurajů. Svůj ledový klid 

ztratí v okamžiku, kdy mu mafiáni jako 
varování zahubí jeho milované holuby. 
A to nelze nechat bez pomsty... 
Akční drama / 116 min / titulky / vstup-
né 150 / 75 Kč / doporučeno od 15 let

14. - 17.7. Čt – Ne v 10.00
25. - 27. 7.Po – St v 10.00

JEŽEK SONIC 2 Modrý superrych-
lý ježek Sonic patří k největším video-
herním legendám. A protože před dvě-
ma lety zazářil i na filmovém plátně, 
vrací se do kin s dalším dobrodruž-
stvím. V patách má znovu svého ne-
únavného pronásledovatele, Doktora 
Robotnika, ale také věčně naštvaného 
ježuru Knucklese. Komedie / 110 min 
/ dabing / vstupné 150 Kč / přístupno 

14. - 17.7. Čt – Ne ve 20.00
28. - 31.7. Čt – Ne v 17.30

HÁDKOVI  Když se sejde rodina, je 
to vždy radost. Dva bratři se svými že-
nami se potkávají v bytě svého dědy, 
který je v nemocnici a už to s ním vů-
bec nevypadá dobře. Bráchové jsou 
každý úplně jiný, ale mají se svým 
způsobem rádi, zato jejich manželky 
se nemohou vystát a vzájemné po-
mlouvání je pro ně nezbytnou sou-
částí života. Ve vzduchu visí dědictví 
po dědečkovi, ale na schůzku dorazí 
i otec obou bratrů s důležitou novin-
kou. Dědeček chce s nimi se všemi jet 
k moři, aby ho jednou v životě viděl. 
Mají se tedy o čem bavit, ale naráží na 
jeden problém. Nikdy se neshodnou a 
pokaždé skončí tím, že se pohádají. 
Jmenují se Hádkovi. Komedie /  vstup-
né 160 Kč / doporučeno od 12 let

15. - 16.7. Pá – So ve 22.00
22. - 23.7. Pá – so ve 22.00
29. - 30.7. Pá – So ve 22.00 

ČERNÝ TELEFON Třináctiletý kluk 
uvězněný sadistickým vrahem ve 
zvukotěsném sklepě. Na jeho stěně 
visí odpojený černý telefon. Ten však 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

NÁMĚSÍČNÍCI 

HÁDKOVI
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jednoho dne zazvoní. Ve sluchátku 
se ozývají předchozí vrahovy oběti, 
které nechtějí, aby chlapec skončil 
stejně. Režisér filmů Sinister a Doktor 
Strange Scott Derrickson servíruje 
další děsivou lahůdku hororového 
studia Blumhouse.  Horor / 102 min / 
titulky/ vstupné 160 Kč / doporučeno 
od 12 let

18.7. Po v 15.00
25.7. PO v 15.00 
PONDĚLNÍ DOKUMENTY

NEJKRÁSNĚJŠÍ CHLAPEC 
NA SVĚTĚ V roce 1970 procesto-
val filmař Luchino Visconti Evropu 
hledaje dokonalého chlapce, který by 
zosobnil absolutní krásu v jeho filmo-
vé adaptaci románu Thomase Manna 
Smrt v Benátkách. Ve Stockholmu 
objevil Björna Andrésena, stydlivého 
15letého teenagera, kterému přes noc 
získal mezinárodní slávu. Padesát let 
po premiéře filmu Smrt v Benátkách 
nás Björn vezme na pozoruhodnou 
cestu složenou z osobních vzpomí-
nek, historie kinematografie, slávy a 
tragických událostí, která by pro něj 
mohla být posledním pokusem vrátit 
svůj život do starých kolejí. Dokument 
/ 93 min / vstupné 100 Kč / přístupno

19. - 20.7. Po – Út v 15.00
26. - 27.7. Po – Út v 15.00
PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY ZA SNÍ-
ŽENÉ VSTUPNÉ 100 Kč A S KÁVOU 
ZDARMA

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 Po čem 
muži touží 2 je volným pokračováním 
úspěšné komedie Po čem muži touží, 
která se stala divácky nejúspěšnějším 
českým snímkem roku 2018. Tento 
film je opět humorným pohledem 
na střet mužského a ženského světa 
a hledání jejich vzájemného porozu-
mění, které může jednoho i druhého 
dovádět k šílenství. Komedie / 95 min 
/ vstupné 160 Kč / přístupno

20.7. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

DÍRA Film Michelangela Frammarti-
na je meditativním zážitkem, v kterém 
z hlubin tajemné propasti vyvstá-
vají mementa minulosti a čas plyne  
v poklidném tempu zelených kalábrij-
ských plání. Z filmového festivalu  
v Benátkách si snímek odnesl  
Zvláštní ocenění poroty. Drama / 93 
min / vstupné 150 / 75 Kč / doporu-
čeno od 12 let

21. - 24.7. Čt – Ne v 15.00

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
Příběh filmu Jurský svět: Nadvláda se 
odehrává čtyři roky po zániku ost-
rova Isla Nubar, původního domova 
oživlých jurských tvorů. Ti se mezitím 
začali kontrolovaně i nekontrolovaně 
rozmnožovat a v důsledku toho jsme 
si museli zvyknout na jejich přítom-
nost v našem ekosystému, i na to, 
že už patrně nestojíme na vrcholu 
potravního řetězce. Akční /146 min / 
vstupné 170 Kč / dabing / doporuče-
no od 12 let

25. - 26.7. Po – Út ve 20.00

VELKÁ PREMIÉRA Pro herce 
Šnajdra (Pavel Šimčík) je život jedna 
velká hra. Málokdo pozná, kdy věci 
myslí vážně. Jeho žena Markéta (Klá-
ra Melíšková) je už na něj alergická a 
manželskou krizi se snaží řešit u psy-
chologa (Jakub Žáček). Šnajdr raději 
mizí do Olomouce, kde se chytá své 
první režijní příležitosti, ve které chce 
zazářit se svou babičkou (Iva Janžu-
rová). Oba totiž milují improvizaci. Tu 
překvapivě dokáže tvořit i babiččina 
pečovatelka Mikina (Iva Pazderková), 
což Šnajdra oslní. Kariérista Grunt 
(Miroslav Krobot), který šéfuje di-
vadlu, doufá, že představení bude 
událostí sezóny. To se nakonec stane, 
ale jinak, než si představoval. Sám je 
totiž, aniž by chtěl, vtažen Šnajdrem 
do hry. Komedie / 90 min / vstupné 
160 Kč / přístupno od 12 let

27.7. St v 17.30

VŠECHNO, VŠUDE, NAJED-
NOU   Starší čínská imigrantka Eve-
lyn Wang (Michelle Yeoh) se ocitá v 
bláznivém dobrodružství, ve kterém 
se pokouší zachránit svět tím způso-
bem, že prozkoumá paralelní vesmíry 
se životy, které mohla mít. Akční sci-fi 
/ 140 min / vstupné 160 Kč / doporu-
čeno od 15 let

27.7. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ
Nancy (Emma Thompson) za celý-
svůj život spala jen s vlastním mu-
žem, který navíc v posteli nestál za 
nic. Když zůstane sama, uvědomí si, 
že vlastně vůbec netuší, co je dobrý 
sex. Namísto čtení ženských časopi-
sů a studování odborné literatury se 
rozhodne pro podstatně rychlejší a 
jednodušší formu vzdělávání v tomto 
oboru a objedná si služby zkušeného 
profesionála…Komedie / drama / 97 
min / vstupné 150 / 75 Kč / doporu-
čeno od 15 let

28. - 31.7. Čt – Ne v 15.00

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ
Když je Liga spravedlnosti zajata 
Lexem Luthorem, Supermanův pes 
Krypto vytvoří tým domácích mazlíč-
ků z útulku, kteří dostali superschop-
nosti: ohař jménem Ace, který se 
stane supersilným a nezničitelným; 
prase jménem PB, které může dorůst 
obřích rozměrů; želva jménem Mer-
ton, která se stane superrychlou; a 
veverka jménem Chip, která získá 
elektrické schopnosti. Animovaná ko-
medie / 100 min / dabing / vstupné 
150 Kč / přístupno
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JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA
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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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31.7.

So

Ne
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Ne

So

Ne

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Tutanchamon

Poslední závod

Poslední závod

Thor: Láska
jako hrom 

Thor: Láska
jako hrom 
Thor: Láska
jako hrom 

Thor: Láska
jako hrom

Tutanchamon

Poslední závod

Poslední závod

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Nejkrásnější
chlapec na světě

Po čem muži
touží 2

Po čem muži
touží 2

Jurský svět:
Nadvláda      

Jurský svět:
Nadvláda
Jurský svět:
Nadvláda      

Jurský svět:
Nadvláda

Nejkrásnější
chlapec na světě

Po čem muži
touží 2

Po čem muži
touží 2

DC Liga 
supemazlíčků

DC Liga 
supemazlíčků

DC Liga 
supemazlíčků

DC Liga
supemazlíčků

Elvis

Elvis

Elvis

Top Gun:
Maverick   dab.

Top Gun:
Maverick   dab.

Top Gun:
Maverick   tit.

Thor: Láska
jako trám

Thor: Láska
jako trám
Thor: Láska
jako trám
Thor: Láska
jako trám

Prezidentka

Prezidentka

Prezidentka

Thor: Láska
jako trám

Thor: Láska
jako trám
Thor: Láska
jako trám
Thor: Láska
jako trám

Řekni to psem

Řekni to psem
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Thor: Láska
jako trám

Thor: Láska
jako trám
Thor: Láska
jako trám
Thor: Láska
jako trám

Elvis

Elvis

Všechno, všude,
najednou

Hádkovi

Hádkovi

Hádkovi

Hádkovi

Prezidentka

Prezidentka

Prezidentka

Párty Hárder: 
Summer Massacre

Párty Hárder: 
Summer Massacre

Thor: Láska
jako trám    tit.

Řekni to psem

Řekni to psem

Řekni to psem

Řekni to psem

Párty Hárder: 
Summer Massacre

Párty Hárder: 
Summer Massacre

Ghost Dog

Hádkovi

Hádkovi

Hádkovi

Hádkovi

Top Gun:
Maverick   tit.

Top Gun:
Maverick   tit.

Díra

Řekni to psem

Řekni to psem

Řekni to psem

Řekni to psem

Velká premiéra

Velká premiéra

Hodně štěstí,
pane Veliký

Thor: Láska
jako trám   tit.

Thor: Láska
jako trám   tit.
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jako trám   tit.
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jako trám   tit.
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Mimoni 2:
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Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Rakeťák

Rakeťák

Rakeťák

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Zlouni

Zlouni

Zlouni

Ježek Sonic 2

Ježek Sonic 2

Ježek Sonic 2

Ježek Sonic 2

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Rakeťák

Rakeťák

Rakeťák

Rakeťák

Ježek Sonic 2

Ježek Sonic 2

Ježek Sonic 2

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Párty Hárder: 
Summer Massacre

Párty Hárder: 
Summer Massacre

Thor: Láska
jako trám    tit.

Thor: Láska
jako trám    tit.

Černý telefon

Černý telefon

Černý telefon

Černý telefon

Černý telefon

Černý telefon
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3D projekce filmový klub2D projekce divoká karta Kina SVĚT

pondělní dokumenty promítání pro seniory
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17.00 - 24.00 Testament (BLUEGRASS)

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Restaurace

	Dělnický	d
ům

13.00	Slavn
ostní	zaháje

ní	 	 	 	 		
											Tyrš

ovo	náměst
í	Cítoliby

13.00 – 14.30 Pocta Waldemaru
	Matuškovi 

	
Jaromír	Ad

amec	zpívá
	největší	hit

y	legendárn
ího	zpěváka

15.00 - 16.00 Máme	rádi
	pohádky

																	
												Min

itaneční	s	M
yš	a	Maš.	P

ísničkové	p
ásmo	pro	d

ěti	plné	zpě
vu,

																	
												tan

ce	a	legrac
e

16.00 – 16.30 Nejkrásněj
ší	rozkvetlé

	okno	a	oko
lí	domu

																	
													Vyh

lášení	výsle
dků	spoutě

že

16.30 – 17.30 Roman	Sta
brňák	a	Ern

esto	Čekan
		

																	
													Zá

bavná	show
	

17.30 – 19.00 Jiří	Zonyga
	a	Klára	Voj

áčková

19.30 - 24.00 GOLF Pouťová	zábava

22.00             Ohňos
troj

16.00            	Poutn
í	mše	svatá

   Kostel	sv.	J
akuba	v	Cít

olibech

N
e
d
ě
le

2
4

.7
.

22.–24.7.

2022

Během	kon
ání	všech	n

ašich	akcí	m
ůže	být	poř

izována	fot
odokument

ace	za	účel
em	zveřejn

ění	na	webo
vých	stránk

ách	městys
e	www.obec

-citoliby.cz.
	Svojí	příto

mností	vyja
dřujete	sou

hlas	se	zpra
cováním	

Vašich	osob
ních	údajů,	

v	případě	V
ašeho	neso

uhlasu	kont
aktujte	pro

sím	pořada
tele,	fotogr

afie	budou	
zpracovány

	dle	Naříze
ní	Evropské

ho	parlame
ntu	a	Rady	

(EU)	2016/6
79	1/2000	S

b.

GRAFIKA    REKLAMA
NAKLADATELSTVÍ
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20.00 – 22.00  PARŤÁCI – country kapela     
22.00 – 24.00  Letní kino

11:00 – 11:15  Slavnostní zahájení
11:15 – 12:45  ŽATEČANKA, dechovka

12:50 – 13:05  Divadelní ansábl BEZEVŠEHO – Sokol, historická fraška 

13:10 – 14:10  Harmonikářky H+H Harmonický holky z Hradce (blok staropražských písniček)   

14:15 – 14:35  Kejklíři VAGABUNDUS COLECTIVE
14:35 – 14:55  Tanečnice CEKIRDEK – tanec s hedvábnými vějíři, cikánský tanec

15:00 – 15:25  Ukázka Agility – výcvik psů

15:25 – 15:55  Divadelní ansábl BEZEVŠEHO – blok písniček a pohádek se zpěvačkou Ilonkou  

16:00 – 17:00  HROMOSVOD, folkrocková  kapela z Prahy
17:00 – 17:20  Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější rozkvetlé okno“
17:25 – 17:40  Divadelní ansábl BEZEVŠEHO – Soutěžní blok nejen pro děti  
17:45 – 18:00  Kejklíři VAGABUNDUS COLECTIVE
18:05 – 18:20  Mažoretky ansáblu BEZEVŠEHO
18:25 – 19:25  Harmonikářky H+H Harmonický holky z Hradce (blok sprostonárodních písniček)

19:30 – 19:45  Tanečnice CEKIRDEK – Arabskošpanělské flamenco, Egyptský tanec
19:50 – 20:00  Divadelní ansábl BEZEVŠEHO – Doktor Bolíto + Popálený Měkoň     
20:00 – 02:00  volná zábava, hraje skupina REFLEX
22:00    Ohňostroj s hudbou
22:15    Ohňová show – Vagabundus Colective a tanečnic Cekirdek

15.00 Poutní mše 
17.00 MUSICA DA CHIESA (spolupořadatel 
 Nadační fond K. B. Kopřivy)
Upozorňujeme, že celá slavnost se uskuteční pod širým
nebem. Může se stát, že bude pršet nebo hřmít, pak 
prosím počítejte s případnými změnami a posuny 
v programu

22. - 24. 
července

Městys Cítoliby Vás tímto srdečně zve na

CÍTOLIBSKOU 
SVATOJAKUBSKOU POUŤ
PÁTEK 22.7.  
zahrada Dělnického 
domu, Cítoliby:

SOBOTA 23.7.  
Tyršovo náměstí, 
Cítoliby:

Během celého dne bu-
dou v prostoru Tyršova 
náměstí prodejní stánky 
s ukázkami řemesel, 
atrakce pro děti, občerstvení 
a v době od 13 – 17:00 
hodin Facepaiting pro děti, 
odpoledne ukázka práce 
mladých hasičů. 
V době od 11:00 - 15:00 
hodin statická ukázka histo-
rické vojenské techniky KVH 
Nord – Sever Chomutov.

NEDĚLE 24.7. 
Kostel 
sv. Jakuba Většího:
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Bohumil Zapletal - J&B / Petr Jindřich / Vladimír Oliva
SDK komplet – sdružení řemeslníků Radek Fořt

Novák Václav, Geodetické práce / K-ELEKTROMONT - Pavel KalvodaMěstys Cítoliby děkuje všem sponzorům, kteří se finančně podíleli na konání Svatojakubské pouti 2011
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LOUNSKÉHO MĚSÍČNÍKU
vydavatel

jediný  vydavatel:

JAROSLAV TRKOVSKÝ sen. & jun.       
a d v o k á t n í   k a n c e l á ř   L o u n y 
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Pravidelné mše sv.Pravidelné 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.

Beneše z Loun 136, 440 01 Louny. Tel: 415 652 395KŘESŤANSKÉ AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÁ ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOSTFARNOST     
Akce probíhají v chrámu sv. Mikuláše v Lounech, pokud není uvedeno jinak

ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ LOUNYČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ LOUNY  

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

 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

Nedělní bohoslužbyNedělní bohoslužby od 9.00 / Bohoslužby Bohoslužby v Domově pro seniory v pátek od 10.00

3.7.  9.00 mše sv.14. neděle v mezidobí.mše sv.14. neděle v mezidobí.
 14.30 mše sv.mše sv. Dolní Ročov.
5.7. 7.30  mše sv. mše sv. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje.
7.7.  17.30 mše sv.mše sv. v kostele Čtrnácti 
  sv. Pomocníků – Louny.
10.7. 9.00 mše sv. 15. neděle v mezidobí.mše sv. 15. neděle v mezidobí.
 14.00 mše sv. mše sv. Vinařice.
17.7.  9.00 mše sv. 16. neděle v mezidobí.mše sv. 16. neděle v mezidobí.

17.7.  15.00 Kroučová, poutní mše sv.  poutní mše sv. 
23.7. 16.00 Nečichy, poutní mše sv.poutní mše sv.
24.7. 9.00 mše sv. 17. neděle v mezidobí.mše sv. 17. neděle v mezidobí.
 14.00 mše sv. mše sv. Vinařice.
 16.00 Cítoliby, poutní mše sv.,poutní mše sv., 
   zpívá chrámový sbor.
30.7.  14.00 mše sv.mše sv. Měrunice.
31.7. 9.00  mše sv. 18. neděle v mezidobímše sv. 18. neděle v mezidobí

Ne 3. 7. od 9.00 Připomínka M. Jana Husa  Připomínka M. Jana Husa - při 
bohoslužbě vystoupí chrámový sbor. Po bohosluž-
bě uctíme památku kostnického mučedníka polo-
žením věnců u Husova pomníku na náměstí. 
Út 5. 7. od 15.00 - Poutní diecézní bohoslužba Poutní diecézní bohoslužba 

za účasti pražského biskupa Davida Tonzara na 
hradě Krakovci. Při bohoslužbě bude uděleno já-
henské a kněžské svěcení. 

Po celé léto je možné v kostele zhlédnout výstavu výstavu 
prací žáků ZUŠ Louny ze třídy Jany Marešové.prací žáků ZUŠ Louny ze třídy Jany Marešové.

změna programu vyhrazena
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SVAZY, KLUBY 
A JINÉ ORGANIZACE

          KLUB E. F. LOUNY            KLUB E. F. LOUNY  
soukromý výtvarný ateliér a škola volného času

Č E R V E N E C  2 0 2 2
Klubové prázdniny a stěhování do nových prostor !!!
Přejeme všem krásné prázdniny a srdečně zveme na 

Z Á P I S  do 25. klubového ročníku 2022-23
7.,14.,21.9. a 5.10. (středy) od 17 do 18 hodin
od 2. týdne pravidelná klubová činnost 
Školička předškoláků s rodiči - začátečníci (vý-
tvarné činnosti a keramika pro děti od 3 let + dramatická a 
hudební výchova jako jejich motivace), možno s doprovo-
dem dospělého 
Školička předškoláků - pokročilí (výtvarné činnosti a 
keramika pro předškoláky + dramatická a hudební výchova 

jako jejich motivace)
Výtvarné činnosti a keramika (starší předškoláci a 
žáci 1.stupně základní školy)              
Výtvarné činnosti a modelování (žáci 2. stupně 
základní školy)                      
Tvůrčí ateliér studentů (středoškoláci a vysokoškoláci) 
Výtvarné činnosti (dospělí)
Výtvarné činnosti (senioři)       
Individuální příprava - na talentové zkoušky z VV na 
střední školy - na maturitní zkoušky z VV - 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.
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M U Z E U M

OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
OBLASTNÍ MUZEUM V LOUNECH
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Od 26. 6. 2022 změna vstupného:  
20,- Kč děti  /  40,- Kč dospělí    
100,- Kč hromadný vstup (rodina)

3. 5. – 31. 7. výstava
PTAČÍ STAVITELÉ Nahlédněte do světa opeřených 
stavitelů hnízd. K vidění budou hnízda přibližně 
tří desítek druhů převážně pěvců, kteří si je jaro 
co jaro staví, aby přivedli na svět další generaci. 
Hnízda doprovodí základní informace o prezento-
vaných druzích včetně fotografií a další zajímavosti  
s hnízděním ptáků související. 
Komentované prohlídky výstavy: St 6. 7. v 16.00, 
Út 26. 7. v 17.00 

14. 6. – 17. 7. výstava (prostor u kostela sv. Mi-
kuláše)

POD CIZÍM NEBEM Výstava návštěvníky seznámí 
s jedním ze zločinů stalinismu v Sovětském sva-
zu – nucenými deportacemi desetitisíců Litevců 
do táborů nucených prací v arktické části Sibiři. 
Deportace, které začaly 14. června 1941, jen ně-
kolik dní před napadením SSSR nacistickým Ně-
meckem, a pokračovaly i po skončení války, si 
vyžádaly desetitisíce obětí. Výstavu připravilo vel-
vyslanectví Litevské republiky v ČR ve spolupráci 
s Krajským úřadem Ústeckého kraje. 

Pá 24. 6. – 30. 9. 2023 nová expozice 
ZTRACENÝ SVĚT NA SNÍMCÍCH KARLA GOSZLERA 
– Lounsko a turistika před 100 lety Připravili 
jsme pro Vás 136 krásných fotografií Karla Goszle-
ra, dlouholetého předsedy Klubu fotografů amaté-
rů. Tento neúnavný propagátor turistiky a předseda 
lounského odboru Klubu českých turistů po sobě 
zanechal na 1000 skleněných desek se záběry 
Loun a Lounska i z turistických výletů mimo náš 
region. Expozice je doplněna exponáty z Národní-
ho muzea, lounského archivu, lounského muzea a 
soukromých sbírek.

25. 6. – 9. 10. výstava
St 20. 7. 17.00 komentovaná prohlídka 
PRAVĚK LOUNSKA  Přijďte se podívat na nejzají-
mavější nálezy z Lounska! Srdečně Vás zveme na 
výstavu a komentovanou prohlídku. Na pokladně 

 muzea je k prodeji kniha Petra Nováka Pravěk 
Lounska.

So 9. 7. 14.30 komentovaná prohlídka
Čt 28. 7. 14.30 komentovaná prohlídka
Archeologické léto 2022 – zřícenina hradu 
Pravda V rámci akce Archeologické léto se letos 
vydáme na zříceninu hradu Pravda. Sraz u mostu 
před vstupní branou. Více informací a možnost re-
zervace: arup.cas.cz/archeologicke-leto/

Čt 14. 7. 17.00 koment. prohlídka expozice
ZTRACENÝ SVĚT NA SNÍMCÍCH KARLA GOSZLE-
RA – Lounsko a turistika před 100 lety 
Přijďte se podívat  na 136 vybraných fotografií vel-
kého turisty a vynikajícího fotografova Karla Go-
szlera. Provázet Vás bude kurátor Martin Vostřel. 

So 16. 7. exkurze 
IX. MUZEJNÍ SOBOTA S PŘÍRODOVĚDCI – 
Perly květeny Džbánu Na další exkurzi nás 
čeká výrazná a kriticky ohrožená rostlina ký-
chavice černá a stejně tak ohrožený zvonovec 
liliolistý, které můžeme kromě okolí Bílichova 
na Džbánu vidět vzácně pouze na několika dal-
ších místech v republice. Dále navštívíme tůně 
nově vybudované pro obojživelníky u Hře-
šic a prozkoumáme, co v nich žije. Sraz bude  
v sobotu 16. 7. 2022 v 9:00 v Bílichově poblíž 
autobusové zastávky (50.26218N, 13.91350E, 
zastávka u dětského hřiště, NE! zastávka Bílichov, 
u křížku). K přesunům mezi lokalitami je nutné 
vlastní auto. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi 
a koná se za jakéhokoliv počasí. S sebou: vhod-
né oblečení, obuv do terénu, svačinu. Vstupné je 
dobrovolné. Předpokládaný konec kolem 14 hod. 
Dotazy na telefonu 777 862 231.

ARCHEOSKANZEN BŘEZNO  OTEVÍRACÍ DOBA:
ÚT, ST, ČT, SO, NE 9.00-17.00 (PO+PÁ JE ZAVŘENO)
O VÍKENDECH V 10.00 A 14.00 KOMENTOVANÉ PRO-
HLÍDKY - ARCHEOLOGICKÉ LÉTO VE SKANZENU.

Tel.: 771 125 716, e-mail: SKANZEN@MUZEUMLOUNY.CZ
www.archeoskanzenbrezno.cz,fb:archeoskanzen březno
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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, přístro-
 jové lymfodrenáže a další (paní Kratochvílová, tel. 776 775 711). 

• Piloxing - dynamické Pilates pro ženy každé úterý 17.30-18.30 na Spec.  
 ZŠ Louny, Mgr. Anna Purkrábková, přihlášky SMS 720 223 207, 
 Facebook: Piloxing s Aničkou.
Adresa: areál Za Branou, 1. patro, Žatecká 11 (naproti pekařství Vacek), 
www.studioprokrasu.cz, navštivte nás i v zimě! 

SPORT
SPORT

TĚLESNÁ CVIČENÍ, PÉČE O TĚLO A MYSL

Inzerce

změna programu vyhrazena

R studio Louny 

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

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

změna programu vyhrazena

JOGA, Poděbradova 610, Louny
tel: 777 902 230, e-mail: alabiadova@seznam.cz,
 facebook: Dáša Abiadová
Přihlašovat se můžete kdykoliv během roku. 
VZP přispívá na toto cvičení.

Po 10.30 - 12.00 joga pro dospělé (vhodná i pro seniory)
Út 8.00 - 9.30 joga pro dospělé (vhodná i pro seniory)
St 17.15 - 18.45 joga pro dospělé 

Po 18.00 Hatha jóga
Út 8.30 Ranní jóga
St  17.30 Jóga pro zdravá záda
Čt 18.00 Hatha jóga  (každý sudý týden)
INFORMACE : www.rstudiolouny.cz
romana@rstudiolouny.cz / 73 555 597  Romana Vorlíčková,                                                
775 909 074  recepce studia

16.7. 11.00   FK SEKO Louny muži A –  SK Brozany přátelské utkání s ČFL
9.7. 9.00-15.00  Fotbalový turnaj  Miloše Korpy
Utkání se hrají na Městský fotbalovém stadionu Ladislava Nováka FK SEKO LOUNY,
Na zápas A mužstva vstupné dospělí 50 kč důchodci a studenti 30 Kč, ženy zdarma.
Na zápas B mužstva vstupné dospělí 30 kč důchodci a studenti 20 Kč, ženy zdarma.

FOTBAL
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LOUNSKÁ SPRÁVA SPORTOVNÍCH AREÁLŮ, 
příspěvková organizace

Rybalkova 2673, 440 01 Louny

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA LOUNY:
Rybalkova 2673, Louny, 440 01, www.sportlouny.cz

11.7.-15.7.   LETNÍ TÁBOR LOKO. LOUNY

18.7.-22.7.  BASKET ACADEMY LOUNY KEMP

Bohoslužby na NOVÉ ADRESE,
každou neděli od 9:30-11:30 hod.

změna programu vyhrazena

Lounská správa plaveckých areálů,
příspěvková organizace

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

MĚSTSKÁ PLAVECKÁ HALA: v červenci ZAVŘENO

KOUPALIŠTĚ: PROVOZNÍ DOBA
	 1.	června	–	31.	července
	 Po–Ne	10	–	20	hod.
	 1.	srpna	–	31.	srpna
	 Po–Ne	10	–	19	hod.

Více	na	www.bazenlouny.cz	a	FB
www.spaln.cz

změna programu vyhrazena

POSILOVNA:  PO–PÁ 7.30–21.00
                          SO–NE 10.00–18.00

KOUPALIŠTĚ louny, Sportovní hala
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A5
1.

4000
,-

1/2	A5
2.2000
,-

1/4 A53.
1000

,-

speciální	
formát
„vizitka“

4. 700,
-

1. A5 Celá strana  148 x 210 mm 4000	Kč	 3000 Kč
2.	 1/2	A5	 na	ležato	 148	x	105	mm	 2000	Kč	 1500 Kč
3.	 1/4 A5	 na	ležato	 148	x	52	mm	 1000	Kč 700 Kč
4. spec.	formát		 „vizitka“		 90	x	50	mm	 700	Kč 500 Kč

!AKČNÍ NABÍDKA FORMÁTŮ INZERCE!
CENÍK -	LOUNSKÝ	KULTURNÍ	A	SPORTOVNÍ	MĚSÍČNÍK

běžná cena            akční cena 

akční cena

3000,- akční cena

1500,-
akční cena

700,-
akční cena

500,-
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Platné od 1.7 do 31.8.

Plavecký	 bazén	 se	 skokanskými	 můstky	 ●	 Divoká	 řeka,	
relaxační	 bazének,	 chrl iče	 ●	 Tobogán,	 skluzavka	 ●	 Pro	
dět i	brouzdaliště	a	bazének	se	skluzavkou	●	Lehátka,	slu -
nečníky	●	Hřiště	na	míčové	hry	●	Dětské	hř iště	s	herními	
prvky	●	Občerstvení	●	Převlékárny,	šatny	●	Bezpečnostní	
skř íňky	●	Sprchy,	toalety



Vstupenky v prodeji na:

20. 7.–11. 8.

Partner:

Bob KLEPL 
Petr ŠTĚPÁNEK
Zlata ADAMOVSKÁ
Karel RODEN 
Eva HOLUBOVÁ 
Kryštof HÁDEK
Monika ABSOLONOVÁ 
Aneta LANGEROVÁ 
a mnoho dalších 

Hlavní mediální partneři:

Inzerce


