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LOUNSKÝ
kulturní a sportovní

měsíčník

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

Městská knihovna Louny:

NALAĎ SI KNIHOVNU
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Jubileum Čestných občanů města

MĚSTO LOUNY

Otakar Jaroš

(1. 8. 1912 Louny – 8. 3. 1943 Sokolovo)
Lounský rodák, jenž po vzniku protektorátu uprchl již v září 1939 do Polska a stal se příslušníkem tzv. Československého legionu pod vedením podplukovníka
kovníka
ka Ludvíka Svobody. Později v hodnosti nadporučík
nadporučíka
nadporuč pěchoty a ve funkci velitele
1. pěší roty 1. čs. pěšího praporuu v SSSR bránil se svou jednotkou nacisty obklíčenou uk
ukrajinskou vesničku Sokolovo,
kde 8. března 1943 v boji padl…
…
Posmrtně byl povýšen do hodnosti
osti kapitána
apitána a jako první cizinec ve 2. světové válce ob
obdržel 17. 4. 1943 titul Hrdina
Sovětského svazu.
Čestné občanství města Loun bylo
ylo Otakaru
akaru Jarošovi uděleno in memoriam 17. června 1199
1994.
U příležitosti 100. výročí narození obdržela 1. srpna 2012 ZŠ 28. října čestný titul Základní škola a Mateřská škola Kpt.
Otakara Jaroše, v jejímž areálu se nachází i památník jmenovaného. O vzpomínku na lounského hrdinu dlouhodobě
pečuje spolek Česko-ruská společnost ve spolupráci s Městem Louny.
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František Fajtl

(20. 8. 1912 Donín – 4. 10. 2006 Praha)
Stíhací pilot, který bojoval za 2. světové války nejprve v řadách Armée de l´Air a pak v Royal Air
Force, kde se od podzimu 1943 stal velitelem
elitelem 313. Československé stíhací perutě. Od roku
ro 1944
velel stíhacímu pluku „Zvolenskému“,
mu“, s nímž se účastnil Slovenského národního povstání.
Po převratu v roce 1948 byl propuštěn
puštěn z armády a bez soudu rok a půl vězněn v táboře nnucených
prací na Mírově. Potom pracoval jako účetní stavebního podniku v Lounech. V roce 1964 došlo k
částečné rehabilitaci, ovšem plné satisfakce
sfakce se dočkal až po pádu komunismu včetně povýšení
pov
do
hodnosti generálmajora letectva v květnu
nu 199
1990.
Do povědomí veřejnosti se také zapsall několika
ěk lik autobiografi
t bi
fickými
ký i kknihami
ih i (S
(Sestřelen,
tř l P
První doma,
Vzpomínky na padlé kamarády aj.) a řadou besed, např. pro studenty lounského gymnázia.
zdroj: K. Tošnerová
Je nositelem vysokých vojenských vyznamenání: Řádu Bílého lva, Řádu Milana Rastislava Štefánika
a britského DFC. Čestným občanem města Loun se stal 29. 3. 1990. Na jeho počest mají v názvu
jméno OA a SOŠ gen. F. Fajtla i Park generála Fajtla v Lounech.
S vděkem vzpomínáme a nezapomínáme!
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INFORMAČNÍ CENTRUM
LOUNY

Otvírací doba MIC srpen 2022
Po – So : 9,00 – 12,00 13,00 – 17,00
Ne :
11,00 – 16,00
Chrám sv. Mikuláše Út – Ne : 11,00 – 13,00 14,00 – 17,00
Večerní výstup na věž chrámu sv. Mikuláše
5.8. ,2.9. 19,00 – 21,00 hod

MĚSTSKÝ MAGAZÍN ZLOUN

OCENĚN V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI

Večerní výstup na věž chrámu
sv. Mikuláše
5.8. ,2.9. 19,00 – 21,00 hod

Dne 4. července byl magazín, připravovaný Městským informačním centrem Louny, oceněn v 11. ročníku celostátní soutěže „O NEJLEPŠÍ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ 2021“ Slavnostní předávání se uskutečnilo v rámci
letošních Dní dobré vůle na moravském Velehradě.
Do soutěže, kterou organizuje Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci spolu s dalšími partnery,
zaslalo své zpravodaje celkem 227 obcí a měst, ze kterých se určovalo
celkové pořadí. O první trojici se náš městský magazín dělí s podkrkonošským Pilníkovem na prvním místě a zpravodajem města Kolína na místě
třetím. Jelikož se jedná o ročník, ve kterém naše informační centrum převzalo kompletní vydávání časopisu, těší nás toto ocenění dvojnásob.
Jedná se tak již o druhé ocenění městského magazínu, prvním bylo v loňském roce 3. místo v soutěži Zpravodaje měst a obcí společnosti Turist
propag, ve které ZLoun soutěžil zároveň s letákem Město Louny informuje.
Odborná porota zvláště ocenila práci realizačního týmu časopisu, který je
v porovnání s ostatními soutěžními periodiky, včetně obecních, třetinový.
Nyní je již v přípravě zářijové vydání magazínu, ve kterém se můžete těšit
mimo jiné na tipy na výlety v nedalekém okolí Loun.

4. 8. Káva a muzika v centru
kavárna 10,00 – 18,00 hod
hudební vystoupení 14,00 –
18,00

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

4

změna programu vyhrazena

20.8. Zájezd do Zschopau Zámecké a střelecké slavnosti
Odjezd : 10,00 hod Komenského
náměstí /od Billy/
Předpokládaný návrat : 20,00
hod
Cena : 200,- Kč
Přihlášky a bližší informace v
Městském informačním centru

www mk
www.mkl.cz




Letní otevírací doba
(červenec – srpen):
Po: 15.00 – 19.00

Výdejní okénko:
Po: 8.00 – 15.00
Út – Pá: 17.00 – 18.00.

(okénko 8.00 – 15.00)
Út – Pá: 8.00 – 17.00
(beletrie 17.00 – 18.00)
So: zavřeno
Ne: zavřeno

Možnost vracení a půjčování rezervovaných dokumentů.

Pobočka Domov pro seniory:
Út: 8.00 – 9.30 hod.
Termíny: 12.7., 9.8., 30.8.

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

Kavvárnaa Jerronným Free Wi-Fi, denní tisk, posezení

MĚSTSKÁ KNIHOV

NA LOUNY

s knihou. Nabízíme možnost rezervace salónku.
PRO DĚTI

Po – Pá 1. – 5.8. 8.00 – 15.30, Klub(ovna) Luna

Přííměsttskký tábor s knihovnou – Najdi se v
přííroddě
Příměstský tábor pro děti ve věku 7 – 11 let. Všední
dny od 8:00 do 15:30 hodin. Průzkumné výpravy
do okolí Loun, lesy, parky zkoumání života v přírodě,
hry a dobrodružství venku, kreativní činnosti s přírodninami, poznávání fauny a flory, kvízy a soutěže.
Lektorky Věra Drápalová a Ivana Dobrotová. Zpoplatněno. Více informací na www.mkl.cz/tabory.
Po – Pá 8. – 12.8. 8.00 – 15.30, Klub(ovna)
Luna

Přííměsttskký tááborr s knnihovnou – Se skřítkeem Luňňáčkkem
m annebo Prázdninový mix
Příměstský tábor pro děti ve věku 7 – 11 let. Všední
dny od 8:00 do 15:30 hodin. Letní pohodová jízda,
zábavné a různorodé aktivity venku, tvoření, kvízy,
soutěže, výlet do okolí Loun. Lektorky Věra Drápalová a Ivana Dobrotová. Zpoplatněno. Více informací
na www.mkl.cz/tabory.
St 17.8. 8.00, Bečov nad Teplou, Manětín

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

vy 390 Kč. Závazná přihláška, rezervace místenky
v autobusu a platba ve studovně MKL do 10.8.
PRO DĚTI

Po 25. – 29.7. 8.00 – 15.30, knihovna

Přííměsttskký táábor s knnihovnou – Sportovní
a zdraavottnickýý týdden
Příměstský tábor pro děti ve věku 6 – 13 let. Všední
dny od 8:00 do 15:30 hodin. Sportovně zaměřený
program, zdravotnické dovednosti, první pomoc,
záchranářské metody, rozdělení do týmů, procházky
po okolí, sportovní hry a soutěže. Lektoři Ivo Langer
a Lada Rybáčková. Zpoplatněno. Více informací na
www.mkl.cz/tabory.
celý měsíc, galerie knihovny

Zddeněk Viinttricch – Absttraktní maličkosti
Výběr děl za poslední tři roky – malované převážně technikou akrylu na plátně. Výstava k vidění do
26.8.
celý měsíc, kongresový sál

Vellký anntikvvarriát v konngresovém sále
Ve
Ke koupi velký výběr vyřazených knih – naučná literatura a beletrie pro děti i dospělé. Nabídka pravidelně doplňována. Ceny od 10 Kč za kus. Otevřeno
během otevírací doby knihovny.

KLU
UB(OVVNA) LU
UNAA
Volnočasové zařízení v prostorách bývalé pobočky
na Luně. Aktivity během měsíců července a srpna
se nakonají. Pravidelné aktivity opět od září.

Exxkurzee Třeetí věk – Rellikviář sv. Maura
Exkurze (nejen) pro studenty oboru českopis. Relikviář sv. Maura a Muzeum historických motocyklů a
expozice hraček v Bečově nad Teplou, Zámek Manětín. Bližší informace na www.mkl.cz. Cena dopra-

PARK LOUNY
Kavárna Café Park otevřena denně v čase 14.00 –
21.00 hodin v souvislosti s aktuálním počasím.
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So 6.8., 15.00 – 18.00,
Park Louny – pavilon Josefa Fouska

nebo oblíbeným obchodem. Zastávky:

So 6.8. 21.00, Park Louny – amfiteátr

Promítáme! – Kurz manželské touhy
Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro
ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit, než se láskou udusit
nebo rovnou uškrtit. Komedie, Česko, 2021, 90 min. Hrají:
Vojtěch Kotek, Jiří Bartoška, Lenka Vlasáková, Stanislav
Majer, Jana Plodková, Radek Holub a další. Vstup zdarma.
V rámci LLV.

Pá 12.8. 21.00, Park Louny – amfiteátr

Promítáme! – Po čem muží touží 2
Volné pokračování úspěšné komedie, která se stala divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018. Humorný
pohled na střet mužského a ženského světa a hledání jejich
vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého
dovádět k šílenství. Komedie, Česko, 2021, 95 min.
Hrají: Jiří Langmajer, Marek Taclík, Anna Polívková, Tereza
Kostková, Leoš Noha, Radek Holub, Zuzana Kronerová.
Vstupné: dospělí 120 Kč, děti do 12 let věku 100 Kč.

So 13.8. 21.00, Park Louny – amfiteátr

Promítáme! – Mimi šéf: Rodinný podnik
Pamatujete si na přechytralý mimino v obleku a jeho
staršího bráchu Tima? S komedií Mimi šéf před pár lety
„zbourali“ kina a teď se pustí do další akce. Animovaný /
Komedie / Rodinný, USA, 2021, 108 min. Vstupné 120 Kč,
děti do 12 let věku 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.
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 doplňována. Ceny od 10 Kč za kus. Otevřeno během
otevírací doby kavárny Park Café. Nenechte si ujít,
těšíme se na Vás.

NALAĎ SI KNIH
HOVVNU
U
každé Po 8.00 – 17.30, Louny
KNIH
Hautoo Knihovna v ulicích na vybraných stanovištích. Nabídka knih přímo před vaším domem

každý Čt 14.00 – 18.00, Park Louny – pavilon Josefa Fouska
KNIH
Hautoo Nabídka knih přímo před pavilonem Josefa Fouska (Masarykovy sady). Program pro děti.
každý Čt 14.00 – 18.00, Park Louny – pavilon Josefa Fouska
KNIH
Hráttkyy Každý čtvrtek u pojízdného KNIHauta
program pro děti, deskohrátky, S knížkou do života
– Bookstart, soutěže, hry.
celý měsíc, dětské oddělení
KNIH
Hvězzda Vyfoťte se s knihou. Pošlete prázdninové selfie na Facebook knihovny (facebook.com/
knihovnalouny). Selfie s nejvíce like obdrží překvapení.
celý měsíc, dvorek knihovny
KNIH
Havaaj Klidová relaxační zóna na dvorku knihovny (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
KNIH
Hačkka Prázdninová lítačka do knihovny. Registrace do knihovny na měsíce červenec a srpen za
pouhých 50 Kč. Registrace ve studovně MKL nebo
v pojízdném KNIHautě. Pro registraci nutný platný
OP.
každé Po 18.00 – 19.00, ateliér
KNIH
Hovorry Praktický konverzační klub pro ukrajinské 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
KNIH
Holkky Holky, dívky, ženy, dámy... A jejich pravidelné 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
KNIH
Hrt Trh, jak ho neznáte – blešák.
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NA LOUNY

Taneční odpoledne
dechového orchestru. Pořádá Park Louny a Lounská třináctka. Vstup zdarma. V rámci Letního lounského vábení.

MĚSTSKÁ KNIHOV

Lounská 13 – Léto v parku

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

Inzerce

Základní umělecká škola

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

Taneční klub FÉNIX Louny

pro dospělé

LOUNY 2022
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 finalisté MS
Martin a Kateřina Čechovi.

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

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

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
tMBUJOTLPBNFSJDLÏUBODF
tTUBOEBSEOÓUBODF
tQMFTPWÏBMBUJOPGPSNBDF
tQǲÓQSBWLB QSPOFKNFOÝÓ
tNPEFSOB
tKB[[
Další informace:
tel.: 728 052 494 | email: info@fenixlouny.cz | facebook: Fénix Louny

www.fenixlouny.cz

Lounský měsíčník vydává firma DIGON s.r.o.,
Případné příspěvky nebo inzerce domluvíte na tel.: 731 651 416
nebo na: digon@digon.cz, www.digon.cz
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ZMĚNA PROGRA
MU VYHRAZENA
/ SLEDUJTE ww
NÍ KVALITĚ / ZCEL
www
w.kinolouny.cz tel
w.kinolouny.cz
A VYJÍMEČNÝ 3-R
.415652500 / VŠ
OZMĚRNÝ ZVUK
DOLBY ATMOS A
ECHNY PROJEKCE
AUROMAX 26.1.
PROMĚNÍ BĚŽNÝ
JSOU VE ŠPIČKOV
2, KTERÝ PŘEHRÁ
ZVUKOVÝ SIGNÁ
PŘICHÁZEJÍCÍMI
É DIGITÁLVÁ VŠECHNY PO
L VE SKUTEČNĚ
ZE VŠECH STRAN
STOROVÉ FORM
OHROMUJÍCÍ TR
I SHORA / BARC
ROZLIŠENÍ OBRA
ÁTY VČETNĚ
OJROZMĚRNÝ PO
O DIGITAL CINEM
ZU 4096 x 2160
SLECHOVÝ ZÁŽIT
A 4K / VYBRAN
EK, SE ZVUKY
É FILMY PROMÍTÁ
ME V NEJVYŠŠÍM
1. - 3. Po – St v 10.00 / 4. - 7. Čt – dvou
MOŽNÉM

1. - 3. Po – St ve 13.00 / 4. - 7.
Čt – Ne v 10.00 / 8. - 10. Po – St
ve 13.00 / 11. - 14. Čt – Ne v 10.00
/ 18. - 21. Čt – Ne ve 13.00 / 29. 31. Po – St ve 13.00

MIMONI 2: 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 nerozlučnému spojení Mimoňů a superpadoucha
Grua. Animovaná komedie / 88 min / dabing / vstupné 150 Kč / přístupno

1. Po v 15.00

ERUPCE LÁSKY

Hit ze Sundance,
připomínající estetiku Wese Andersona,
je nejen o vybuchujících sopkách, ale i
o dynamice unikátního vztahu

MIMONI: PADOUCH

PŘICHÁZÍ
JAMIE CULLUM

TOP GUN: MAVERICK Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“
Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním
přilétá pokračování 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

1. - 2. Po – Út ve 20.00

ELVIS

Film o životě a hudbě Elvise
Presleyho (Austin Butler) z pohledu jeho
komplikovaného vztahu s tajemným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem
(Tom Hanks). Příběh se zabývá složitou
dynamikou mezi Presleym a Parkerem,
která trvá více než 20 let, od Presleyho
vzestupu ke slávě až po jeho nebývalou
slávu, na pozadí vyvíjející se kulturní krajiny a ztráty nevinnosti v Americe.
Životopisné hudební drama / 159 min /
titulky / vstupné 160 Kč / doporučeno
od 12 let

3. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

VELKÁ PREMIÉRA Pro herce Šna- NENÁVIST Žid Vinz, Afričan Hubert a
jdra (Pavel Šimčík) je život jedna velká
hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí vážně. Komedie / 90 min / vstupné 160 Kč /
přístupno od 12 let

2. - 3. Út – St v 15.00 / 9. - 10. Út
– St v 15.00 PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 100 KčA
S KÁVOU ZDARMA

Arab Saïd bezcílně tráví své dny v betonovém prostředí předměstí a dávají
francouzské imigrantské populaci lidské
tváře. Nenávist, milník současné francouzské kinematografie, je odvážným,
znepokojivým a vizuálně výbušným pohledem na čtvrti „banlieue“ na předměstí
Paříže. Drama / 97 min / titulky / vstupné
150 / 75 Kč / doporučeno od 15 let

ŘEKNI TO PSEM

Dita místo vytouženého miminka dostane od svého
přítele Filipa mladou border kolii, přestože nikdy žádného psa nechtěla a navíc
ji pejskařská komunita připadá 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.
Komedie / 85 min / vstupné 160 Kč /
přístupno

ČERTOVA NEVĚSTA

4. - 7. Čt – Ne v 15.00 / 18. - 21.
Čt – Ne v 15.00 / 25. - 28. Čt – Ne
v 15.00

THOR: LÁSKA JAKO
KKO
O

HROM 3D
Thor se nachází na své nejtěžší životní
cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho
cestu za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher,
který usiluje o zánik bohů. Thor požádá
Valkýru , Korga a svou ex-přítelkyni Jane
Foster, která –

11

ECH

1. - 2. Po – Út v 17.30 s českým
dabingem
8. - 9. Po – ÚT ve 20.00v originál
znění s českými titulky

3. St v 17.30 DIVOKÁ KARTA KINA
SVĚT

KINO SVĚT V LOUN

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ Když
je Liga spravedlnosti zajata Lexem Luthorem, Supermanův pes Krypto vytvoří
tým domácích mazlíčků z útulku, kteří
dostali superschopnosti: ohař jménem
Ace, který se stane supersilným a nezničitelným; prase jménem PB, které může
dorůst obřích rozměrů; želva jménem
Merton, která se stane superrychlou; a
veverka jménem Chip, která získá elektrické schopnosti. Animovaná komedie
/ 100 min / dabing / vstupné 150 Kč /
přístupno

svérázných vědců. Dokument / 93 min
/ titulky / vstupné 100 Kč / přístupno

KINO

Ne ve 13.00 / 8 - 10.Po – St v 10.00
/ 11. - 14. Čt – Ne v 15.00 / 15. 17. Po – St ve 13.00 / 22. - 24. Po
– St v 10.00 / 25. - 28. Čt – Ne ve
13.00

KIN

O

vstupné 170 Kč / doporučeno od 15 let

Animovaný / 86 min / vstupné 150 Kč
/ přístupno

www.kinolouny.cz

5. - 6. Pá – So ve 22.00
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 / dabing / vstupné 170
Kč / doporučeno od 12 let

4. - 7. Čt – e v 17.30 / 11. - 17.
Čt – St v 17.30 / 18. - 21. Čt – Ne
v 17.30 / 22. - 23. PO – Út ve 20.00

KINO

KINO SVĚT V LOUN

ECH

STŘÍDAVKA

Komedie režiséra Petra
Nikolaeva plná rodinných a partnerských
zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že
když se ze tří rodin stane jedna velká,
budou potřebovat pořádný plán. Plán,
jak přežít současné i minulé partnery,
všechny děti v rodině, ať už jsou jejich
nebo ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet si zdravý rozum. Život si ale
většinou dělá, co chce... a co nečekáte.
Hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann
, Anna Polívková, Eva Holubová, Kristýna
Svarinská , Jiří Vyorálek, Halka Třešńáková
Komedie / 90 min / vstupné 160 Kč /
přístupno

4. - 7. Čt – Ne ve 20.00 / 11. - 14.
Ćt – Ne ve 20.00 22. - 24. Po – St
v 17.30 BULLET TRAIN Brad Pitt
hraje ve filmu Bullet Train nájemného zabijáka Berušku, který je odhodlán vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se
mu spousta předchozích kšeftů vymkla z
rukou a smůla se mu lepí na paty. Osud
má nicméně jiné plány, protože Beruška
se při své nejnovější misi v nejrychlejším
vlaku světa dostane do křížku se smrtícími protivníky. Jejich cíle jsou vzájemně
propojené, a zároveň protichůdné. Konec
trati je pouze začátkem nepřetržité divoké a vzrušující jízdy napříč moderním
Japonskem. Režie: David Leitch (Deadpool 2, jhn Wick) Akční thriller / 127 min
/ titulky /

MEN Harper (Jessie Buckley) odjíždí na
malebný anglický venkov odpočinout si a
srovnat si myšlenky po nedávné tragédii
v osobním životě. Okolní příroda však
působí značně zneklidňujícím dojmem a
Harper má neodbytný pocit, že ji kdosi či
cosi zpoza stromů sleduje. Horor / 100
min / titulky / vstupné 160 Kč / doporučeno od 15 let
8. - 10. Po – St v 17.30

HÁDKOVI Když se sejde rodina, je to
vždy radost. Dva bratři se svými ženami
se potkávají v bytě svého dědy, který je v
nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá
dobře. Bráchové jsou každý úplně jiný,
ale mají se svým způsobem rádi, zato jejich manželky se nemohou vystát a vzájemné pomlouvání je pro ně nezbytnou
součástí života. Ve vzduchu visí dědictví
po dědečkovi...Komedie / vstupné 160
Kč / doporučeno od 12 let

10. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

TYGŘI Martin je jedním z nejslibnějších
fotbalových talentů, jaké kdy Švédsko
vidělo. V šestnácti se mu splní jeho
celoživotní sen, když ho koupí jeden z
nejprestižnějších italských klubů...Sportovní drama / 116 min / titulky / vstupné
150 / 75 Kč / doporučeno od 12 let

11. - 14. Čt – Ne ve 13.00 / 15. - 17.
Po – St v 10.00 / 29. - 31 Po – St v
10.00

CESTA DO TVOJZEMÍ Da-

leko za hranicemi dětských hřišť existuje
úžasný svět fantazie – Tvojzemí. Opice a
krkavci tu mluví lidskou řečí a po zlatých
pouštích se procházejí neskutečné stroje, které fungují v dokonalém souladu s
přírodou. Desetiletý Riki uteče do Tvojzemí ze svého domova ve skutečném světě
a jeho dobrodružná výprava za záchranou nejen vlastního života, ale i celého
světa fantazie, může začít.

12. - 13. Pá – So ve 22.00 / 26. 27. Pá – So ve 22.00

BESTIE

Doktor Nate Daniels vezme
své dvě dospívající dcery na výlet do
Jižní Afriky, do míst, kde se seznámil
s jejich mámou, která před nedávnem
zemřela. Doufá, že výlet do divočiny jim
pomůže tuhle čerstvou ránu aspoň částečně zahojit. Na cestu do buše si vyberou toho nejlepšího průvodce, rodinného
přítele a zoologa, který zná v okolí každý
kámen. Zpočátku cesta připomíná sen
každého milovníka divokých zvířat. Nálada se změní v okamžiku, kdy v jedné
domorodé vesnici uvidí čerstvé následky
řádění predátora s hřívou.

15. Po v 15.00 / 22.Po v 15.00 PONDĚLNÍ DOKUMENTY

PLANETA PRAHA Kolik „obyvatel“
má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu
Planeta Česko se tentokrát vydali na
výpravu do betonové džungle hlavního
města. Vedle nás lidí tu žijí nečekaní
zvířecí sousedé, jejichž každodenní dobrodružství filmaři zaznamenali díky nejmodernějším technologiím z výjimečné
blízkosti. Dokumentární / 83 min / vstupné 100 Kč / přístupno

15. - 16. Po – Út ve 20.00

JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát. Spousty prestižních zahraničních serverů se
mu v minulosti věnovalo a shodli se na
tom, že story “Českého Honzy“ je skutečnou pohádkou, která je asi už navždy
nenapodobitelná. Dokument / 111 min /
vstupné 160 Kč / přístupno

17. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

MURÉNA Film, který v Cannes získal
cenu pro nejlepší debut, vyniká pronikavým stylem, precizní charakterovou stuZměna programu vyh
razena. Pro nejaktuá
dií a dokonale zachylnějšní

informace se můžete
přihlásit na www.kinol
ouny.cz

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

HÁDKOVI

Mia je
dvanáctiletý sirotek. Žije v ulicích středověkého města, kde zná každý kout a
které ji svým způsobem patří. S vrabčím
hnízdem na hlavě a trochu umouněná je
ale Mia samostatné, velmi vynalézavé a
protřelé děvče. Má tři ochočené lasičky
a společně tvoří nerozlučnou partu..
Animovaný / 89 min / vstupné 150 Kč
/ přístupno

18. - 21. Čt – Ne ve 20.00

NENE

Malá koňská farma uprostřed
kalifornské pouště a na ní dva sourozenci, kteří zažívají věci, nad nimiž byste jen nevěřícně kroutili hlavou a říkali
„Nene“. Mistr hororových překvapení a
držitel Oscara za film Uteč Jordan Peele
natočil další film, který vás spolehlivě
překvapí, šokuje a vyděsí. Sci-fi horor
/ 130 min / titulky / vstupné 160 Kč /
doporučeno od 15 let

23. - 24. v 15.00 / 30. - 31. v 15.00
PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY ZA SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 100 Kč A S KÁVOU
ZDARMA

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...
Romantická komedie / 97 min / vstupné
160 Kč / přístupno

19. -20. Pá – So ve 22.00

SIROTEK Příběh zlovolné dívky Esther dostává novou kapitolu. Vyšinutá žena Leena Klammer je pro dobro
světa zavřená v ústavu pro duševně
choré kdesi v Estonsku. Vysoce
inteligentní, promiskuitní Leena je

ŘEKNI TO PSEM

Dita místo vytouženého miminka dostane od svého přítele Filipa mladou border kolii,
přestože nikdy žádného psa nechtěla
a navíc ji pejskařská komunita připadá 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.
Autorkou scénáře je spisovatelka Irena Obermannová. Komedie / 85 min
/ vstupné 160 Kč / přístupno

25. - 28. Čt – Ne ve 20.00

POZVÁNKA DO PEKLA
Po smrti své matky a bez příbuzných
podstoupí Evie (Nathalie Emmanuel)
test DNA… a objeví dlouho ztraceného bratrance, o jehož existenci
neměla tušení. Její nově nalezená
rodina ji pozve na okázalou svatbu na
anglickém venkově, kde se nejprve
se nechá svést svůdným aristokratickým hostitelem. Když však odhalí
zvrácená tajemství v historii své rodiny a znepokojivé úmysly skrývající
se za jejich hříšnou štědrostí, promění se její návštěva v noční můru a boj
o přežití.
Horor / thriller / titulky / vstupné 160
Kč / doporučeno od 15 let
29. - 30. Po – Út ve 20.00

ARVÉD

24. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB

PODEZŘELÁ

Autor legendárního
Oldbaye a Komorné, se vrací s mysteriózní detektivní romancí, která vám
zamotá hlavu a rozbuší srdce. Pověst
dalšího korejského fenoménu po film
upevnil ziskem Ceny za nejlepší režii
na filmovém festivalu v Cannes.
Mysteriózní drama / 138 min / titulky
/ vstupné 150 Kč / 75 Kč / přístupno

Jiří Arvéd Smíchovský byl
významný hermetik, okultista, vyznavač černé magie a mimořádně
vzdělaný člověk s geniální pamětí.
Film Arvéd vypráví o tom, kam až
jsme schopni zajít, abychom dosáhli
svého cíle. Jiří Arvéd Smíchovský byl
ochoten jít až k hranicím samotného
pekla. Drama / 120 min / vstupné
160 Kč / doporučeno od 12 let

31. St ve 20.00 FILMOVÝ KLUB
25. - 31. Čt – St v 17.30

AFTER: POUTO Čtvrtý díl romantické ságy začíná přesně tam, kde
předešlý díl skončil. V Londýně na
svatbě Hardinovy matky. S šokujícím
odhalením toho, kdo je jeho otec, se
Hardin nemůže smířit a začíná se
propadat do temnoty své duše a do
pití. Tessa odjíždí zpět do Ameriky
a poté, co ji potká osobní tragédie,
Hardin přijíždí, aby jí dodal podporu.
Je už ale příliš nevyzpytatelný a boj
s vlastními démony ho pohltil natolik,

BROADWAY
Nelly utekla ze své bohaté a panovačné rodiny. Když tančí ve striptýzovém
klubu, potká Markose, malého, ale
charismatického gangstera, který jí
pomůže utéct před pohůnky jejího
nevlastního otce. Markos se brzy
stane jejím ochráncem a milencem.
Přivede ji do aténské Broadwaye,
opuštěného zábavního komplexu,
kde žije malá skupina tanečníků, tuláků, zlodějů a zajaté opice…
Drama / 97 min / titulky / vstupné
150 / 75 Kč / doporučeno od 12 let

JURSKÝ SVĚT: NAD

VLÁDA

ECH

PRINCEZNA REBELKA

že situaci jen zhorší a jejich křehký
vztah dovede až na samou hranu…
Drama / 95 min / titulky / vstupné
160 Kč / doporučeno od 12 let

KINO SVĚT V LOUN

18. - 21. Čt – Ne v 10.00 / 22. - 24.
Po – St ve 13.00 / 25. - 28. Čt – Ne
v 10.00

zlo v lidské podobě, trpí řadou psychických poruch a ve svých třiceti
letech vypadá jako dítě. Jednoho dne
se jí brilantním způsobem povede z
blázince utéct a rozhodne se naplnit
svůj neméně perfektní plán...Horor /
99 min / titulky / vstupné 160 Kč /
doporučeno od 15 let
16. - 17. v 15.00 23. - 24. Po –
Út v 15.00 / 30. - 31. Po – Út ve
20.00PROMÍTÁNÍ PRO SENIORY ZA
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 100 KčA S KÁVOU ZDARMA

KINO

Provozování činnosti kina probíhá za finanční podpory města Loun.

cenou atmosférou léta, které pro hlavní
hrdinku ukrývá zprvu nenápadnou, posléze ale zcela zásadní životní proměnu.
Drama / 92 min / titulky / vstupné 150 /
75 Kč / doporučeno od 12 let

PROGRAM

SRPEN 2022

DAT.

PŘEDSTAVENÍ
od 10.00

PŘEDSTAVENÍ
od 13.00

1.8.

DC Liga
supemazlíčků

Mimoni 2:

2.8.

DC Liga
supemazlíčků

Mimoni 2:

3.8.

DC Liga
supemazlíčků

Mimoni 2:
Padouch přichází

S Řekni to psem

DK Elvis

Mimoni 2:

DC Liga
supemazlíčků

Thor: Láska
jako trám

Střídavka

DC Liga
supemazlíčků

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

Padouch přichází

Mimoni 2:

5.8.

Padouch přichází

6.8. So

Mimoni 2:
Padouch přichází

7.8. Ne Mimoni 2:

Padouch přichází

DC Liga
supemazlíčků

9.8.

DC Liga
supemazlíčků

Mimoni 2:

10.8.

DC Liga
supemazlíčků

Mimoni 2:

Mimoni 2:

Cesta do

Padouch přichází

Tvojzemí

Mimoni 2:

Cesta do

Padouch přichází

Tvojzemí
Cesta do
Tvojzemí
Cesta do
Tvojzemí

Padouch přichází

14.8. Ne

Mimoni 2:
Padouch přichází

Cesta do

15.8.

Tvojzemí
Cesta do

16.8.

Tvojzemí
Cesta do
17.8.
Tvojzemí
Princezna
18.8.
rebelka
Princezna
19.8.
rebelka
Princezna
So
20.8. rebelka
Princezna

21.8. Ne rebelka

Princezna

22.8.

rebelka

23.8.

DC Liga
supemazlíčků

24.8.

DC Liga
supemazlíčků

DC Liga
supemazlíčků
Princezna
26.8. rebelka
Princezna
27.8.
rebelka
Princezna
28.8. rebelka
Princezna
29.8. rebelka
Cesta do
30.8. So
Tvojzemí
Cesta do
31.8. Ne Tvojzemí

25.8.

3D projekce
pondělní dokumenty

S Řekni to psem

DC Liga
supemazlíčků

Mimoni 2:

Mimoni 2:
13.8. So

Top Gun:
Maverick dab.
Top Gun:
Maverick dab.

Padouch přichází

DC Liga
supemazlíčků

12.8.

D Erupce lásky

Padouch přichází

8.8.

11.8.

PŘEDSTAVENÍ
od 17.30

Padouch přichází

D Erupce lásky

PŘEDSTAVENÍ
od 22.00

Velká premiéra
Velká premiéra
Nenávist
Bullet Train
Bullet Train

Střídavka
Bullet Train
Střídavka

Men
Men

Bullet Train
Střídavka
Hádkovi

Top Gun:
Maverick tit.
Top Gun:

Padouch přichází
Padouch přichází

DC Liga
supemazlíčků

S Řekni to psem

Hádkovi

Maverick tit.

S Řekni to psem

Hádkovi

Tygři

DC Liga
supemazlíčků

Střídavka

Bullet Train

DC Liga
supemazlíčků

Střídavka

Bullet Train

Bestie

DC Liga
supemazlíčků

Střídavka

Bullet Train

Bestie

DC Liga
supemazlíčků

Střídavka

Bullet Train

D Planeta Praha

Střídavka

S Řekni to psem

DC Liga
supemazlíčků

S Řekni to psem

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

Mimoni 2:
Padouch přichází

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

Princezna
rebelka

D Planeta praha

Princezna

S Prezidentka

rebelka
Princezna

DC Liga
supemazlíčků
DC Liga
supemazlíčků
DC Liga
supemazlíčků
DC Liga
supemazlíčků
Mimoni 2:

Thor: Láska
jako trám
Thor: Láska
jako trám
Thor: Láska
jako trám
Thor: Láska
jako trám
D Planeta praha

Padouch přichází

Mimoni 2:

22. 3.–4. 9.

obyčejného kluka

Střídavka

Muréna

Střídavka

Nene

Střídavka

Nene

Sirotek: První oběť

Střídavka

Nene

Sirotek: První oběť

Střídavka

Nene

Bullet Train

Střídavka

Bullet Train

Střídavka

Bullet Train

Podezřelá

After:Pouto
After:Pouto

divoká karta Kina SVĚT

promítání pro seniory

Pozvánka do pekla
Bestie

Pozvánka do pekla

After:Pouto

S Prezidentka

After:Pouto
filmový klub

10

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.

Pozvánka do pekla

After:Pouto

After:Pouto

OBRAZY VODY

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

Pozvánka do pekla

After:Pouto

Padouch přichází

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.

obyčejného kluka

Střídavka

S Prezidentka

Padouch přichází

Mimoni 2:

VODA

Jan Koller: Příběh

S Prezidentka

rebelka

Výstavy

Jan Koller: Příběh

DC Liga
supemazlíčků

2D projekce

AVENÍ
PŘEDSTAVENÍ
od 20.00

Arvéd
Arvéd
Brodway

Bestie

Provozování činnosti probíhá za finanční podpory města Loun

4.8.

PŘEDSTAVENÍ
od 15.00

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.

ŤA
ŘES

C
É AK
NSK

K
Program

E

ŘÍM
ŘÍMSKOKATOLICKÁ
MSKOKATOLLICCKÁÁ FARNOST
FARNOSST

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

Pravidelnné mše sv.
Pravidelné
sv. s nedělní platností v Cítolibech každou sobotu v 18.00. M
Mše
šee svaté v Domově pro seniory Louny
každou středu v 10.00.

4.8. v 17.30 m
mše
še sv.
svv. v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků – Louny.
7.8. v 9:00 m
mše
še sv. 19. nneděle
eděěle v m
mezidobí.
eziidoobí.
7.8. v 11:00 po
poutní
outníí mšee sv. Opo
Opočno.
očnno.
7.8. ve 14:30 m
mše
še ssv.
v. D
Dolní
olníí Roč
Ročov.
čovv.
7.8. v 16:00 po
poutní
outníí mš
mše
še Černči
Černčice.
ice..
14.8. v 8:00 m
mše
še sv. 20.
200. neděle
needěle v mezidobí
meziidobbí, Louny,
po mši odjezd autobusu v 9:00 od Žatecké brány na
farní pouť do Dolního Ročova.

14.8. v 10:00 hod. Poutní slavnost Dolní Ročov,
svátostné požehnání ve 14:30 hod.
15.8. v 17:30 hod. mše sv. SSlavnost
laavnoostt nan
nanebevzetí
nebbevzzetí
P. Ma
Marie.
ariee.
21.8. v 9:00 hod. m
mše
še sv.
sv. 221.
1. nneděle
eddělee v mez
mezidobí.
zidoobí.
27.8. v 14:00 mše
mše ssv.
v. Měrunice.
Měruunicee.
28.8. v 9:00 hod. m
mše
še ssv.
v. 222.
2. nneděle
eddělee v mez
mezidobí
zidoobí
28.8. ve 14:00 hod. po
poutní
outní mšše sv. Vinařice.
28.8. v 17:00 zzpívané
pívaané nnešpory.
ešppory.
y.

EEVANGELICKÁ
VAANGEELICCKÁ CÍR
CÍRKEV
RKEVV V LLOUNECH
OUN
NECCH
Evangelický kostel, Českých Bratří 1510, Louny http://louny.evangnet.cz

AAPOŠTOLSKÁ
PO
OŠTO
OLSKKÁ CCÍRKEV
ÍRRKEV / KŘ
KŘESŤANSKÉ
ŘESŤŤAN
NSKKÉ CCENTRUM
ENTRRUM
M
NA NOVÉ ADRESE: ul. Riegrovy sady 1901, Louny 440 01
BBOHOSLUŽBY
OHOSLU
UŽBY každou neděli 9.30 - 11.30 / ÚŘEDNÍÍ HODINYY PA
PASTORA:
ASTORA:: každou středu 14.00 - 17.00
MODLITEBNÍ
M
ODLITEBBNÍ SETKÁ
SETKÁNÍ:
ÁNÍ:: každou středu 17.30 - 19.00
Pastor církve: Pavel Vitvar, tel.: 739 324 374, e-mail: info@cirkevlouny.cz, www.cirkevlouny.cz

ČČESKOSLOVENSKÁ
ESSKOSSLOVVENSKKÁ HU
HUSITSKÁ
USITTSKÁÁ LO
LOUNY
OUN
NY
Nedělní
N
edělníí bohosl
bohoslužby
lužbby od 9.00 / Bohoslužby v Domově pro seniory v pátek od 10.00
Po celé léto je možné v kostele zhlédnout výstavu
výýstaavu
pprací
raccí žá
žáků
áků ZU
ZUŠ
UŠ Lo
Louny
ouny ze ttřídy
řídyy Jan
Jany
ny M
Marešové.
areešovvé.

KLUB E. F. LOUNY

SVAZY, KLUBY
A JINÉ ORGANIZACE

soukromý výtvarný ateliér a škola volného času
jako jejich motivace)

SRPEN 2 0 2 2
Klubové prázdniny a stěhování do nových prostor !!!
Přejeme všem krásné prázdniny a srdečně zveme na

Výtvarné činnosti a keramika (starší předškoláci a

ZÁPIS

Výtvarné činnosti a modelování (žáci 2. stupně

do 25. klubového ročníku 2022-23

7.,14.,21.9. a 5.10. (středy) od 17 do 18 hodin

žáci 1.stupně základní školy)
základní školy)

Tvůrčí ateliér studentů (středoškoláci a vysokoškoláci)
od 2. týdne pravidelná klubová činnost
Výtvarné činnosti (dospělí)
Školička předškoláků s rodiči - začátečníci (výVýtvarné činnosti (senioři)
tvarné činnosti a keramika pro děti od 3 let + dramatická a
hudební výchova jako jejich motivace), možno s doprovo- Individuální příprava - na talentové zkoušky z VV na
střední školy - na maturitní zkoušky z VV - na talentové
dem dospělého
zkoušky z výtvarné výchovy na vysoké školy
Školička předškoláků - pokročilí (výtvarné činnosti a
Kontakt: 723 537 509, ef.klub@centrum.cz, facebook
keramika pro předškoláky + dramatická a hudební výchova
ef.klub, Mgr. Jiří Ekrt, zakladatel KLUBU-E.F.
změna
programu
vyhrazena
změna
programu
vyhrazena
změna
programu
vyhrazena
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OBLASTNÍ MUZEUM V

otvírací doba: Út –
Pá 9.00 – 17.00

LOUNECH

/ So – Ne 10.00 –
17.00 / Po zavřeno
Od 26. 6. 2022 změna vstupného:
20,- Kč děti / 40,- Kč dospělí
100,- Kč hromadný vstup (rodina)

Út 16. 8. 17.00 komentovaná prohlídka expozice

5. 8. - 13. 11. výstava

OBLASTNÍ MUZEU

M V LOUNECH

Památné stromy Ústeckého kraje
Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové
naší historie. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy - botanika mosteckého
muzea. Výstava je zaměřena na mimořádně cenné
památné stromy v Ústeckém kraji, na jejich věk,
vzrůst, ochranu, dendrologickou a krajinou hodnotu i jejich výpovědní schopnost z hlediska naší
historie. Vernisáž výstavy proběhne v pátek 5. 8.
2022 od 16 hod. formou komentované prohlídky
za účasti autora výstavy.
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 Goszlera, dlouholetého předsedy Klubu fotografů amatérů. 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 Národního muzea, lounského archivu, lounského
muzea a soukromých sbírek.
25. 6. – 9. 10. výstava
St 17. 8. 17.00 komentovaná prohlídka
Pravěk Lounska Přijďte se podívat na nejzajímavější nálezy z Lounska! Srdečně Vás zveme na
výstavu a komentovanou prohlídku. Na pokladně
muzea je k prodeji kniha Petra Nováka Pravěk
Lounska.

Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera –
Lounsko a turistika před 100 lety
Přijďte se podívat na 136 vybraných fotografií velkého turisty a vynikajícího fotografova Karla Goszlera. Provázet Vás bude kurátor Martin Vostřel.

ARCHEOSKANZEN BŘEZNO
OTEVÍRACÍ DOBA SKANZENU: ÚT, ST, ČT, SO, NE
9.00-17.00 (PO+PÁ JE ZAVŘENO)
O VÍKENDECH V 10.00 A 14.00 KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY - ARCHEOLOGICKÉ LÉTO VE SKANZENU.
15.8.-18.8. MAROBUDOVA ZEMĚ
Příměstský tábor ve skanzenu pro děti od šesti
let. Ponořte se s námi do časů vlády germánského náčelníka Marobuda a pomozte mu získat
mytické kopí, s jehož pomocí přemůže blížící se
římské legie. Tábor bude po okraj plný akčních
her, řemesel, dobrodružství a příběhů. Je možné
zúčastnit se celého tábora nebo jen jednotlivých
dnů. Stále jsou volná místa, možnost přihlásit se
je až do pátku 12.8.
Informace a přihlášky naleznete na www.archeoskanzenbrezno.cz/tabor/
KONTAKT: TELEFON 771125716 NEBO MAIL
SKANZEN@MUZEUMLOUNY.CZ
WWW.ARCHEOSKANZENBREZNO.CZ, FB ARCHEOSKANZEN BŘEZNO

So 13. 8. 14.30 komentovaná prohlídka
Čt 25. 8. 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 rezervace: arup.cas.cz/archeologicke-leto/
změna programu vyhrazena
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nová stálá expozice
Oblastního muzea v Lounech
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TĚLESNÁ CVIČENÍ, PÉČE O TĚLO A MYSL
R stu
udio
o Louny
Po
Út
St
Čt

18.00
8.30
17.30
18.00

JOGA
A, 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.

Hatha jóga
a
Ran
nní jóga
Jóga prro zd
dravvá zá
á da
Hatha jóga
a (každý sudý týden)

INFORMACE : www.rstudiolouny.cz
romana@rstudiolouny.cz / 73 555 597 Romana Vorlíčková,
775 909 074 recepce studia

Po 10.30 - 12.00 jogaa proo dosspělé (vhodná i pro seniory)
Út 8.00 - 9.30 jogga prro dospěělé (vhodná i pro seniory)
St 17.15 - 18.45 joga proo dosspěllé

Inzerce

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

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

SPORT

NOVINKA VE STUDIU!
N
• 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).
• 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!

LOUNSKÁ SPRÁVA SPORTOVNÍCH AREÁLŮ,
příspěvková organizace
Rybalkova 2673, 440 01 Louny

PO
OSIILO
OVNA
A: PO–PÁ 7.30–21.00
MĚS
S TS
SKÁ
Á SP
POR
RTOV
VNÍÍ HA
AL A LOUN
N Y:
SO–NE 10.00–18.00
Rybalkova 2673, Louny, 440 01, www.sportlouny.cz
15.8.-19.8. 2022 LETNÍ TÁBOR LOKO.LOUNY A LSSA-8,00-20,00h.
22.8.-26.8. 2022 HÁZENÁ LOKO. LOUNY KEMP 8,00-20,00h.
27.8. FLORBAL TURNAJ MLÁDEŽ 8,00-16,00h.
27.8. HÁZENÁ MUŽI-ČESKÝ POHÁR-17,00-19,00h.
28.8. FLORBAL TURNAJ MLÁDEŽ-8,00-16,00h.

Spole
ečno
ost če
eskýc
ch střřelců Lou
uny
13. 8. Střelecká tvůrčí říje - mezinárodní závody
20. 8. Memoriál O. Jaroše - kvalifikační přebor
18

změna programu vyhrazena

KOUPALIŠTĚ louny, Sportovní hala

Lounská správa plaveckých areálů,
Sauna ● koupaliště ● plavecká hala

příspěvková organizace
Prokopa Holého 2969, 440 01 Louny
M Ě S T S K Á PL AV EC K Á H A L A :
Po – Pá 13 .0 0 – 21.0 0
So – N e 10.0 0 – 21.0 0
Ú t – Pá
6 .0 0 – 8 .0 0
Ra nní p l avá ní
KO U PA LI Š TĚ: PROVOZ N Í D O BA
1. č e r vn a – 31. č e r ve n c e
Po – N e 10 – 2 0 h o d .
1. sr p n a – 31. sr p n a
Po – N e 10 – 19 h o d .

Pl ave c k ý b a z én se sko kan sk ými m ů st k y ● D i vo ká
ř e ka , r e l a xa č ní b a z é n e k , chr li č e ● To b o g á n , sklu z av ka ● Pro d ě t i b ro u z d a li š t ě a b a z én e k se sklu z av ko u ● L e h á t ka , slu n e č ní k y ● H ř i š t ě na mí č ové
h r y ● D ě t ské h ř i š t ě s h e r ní mi p r v k y ● O b č e r s t vení
● Př evl é ká r ny, ša t ny ● B e z p e č nost ní sk ř í ň k y ● S p rc hy, t o a l e t y

Víc e n a w w w. b a z e nl o uny.c z a FB
w w w. sp a ln .c z

FOTBAL

FK
K SEKO LOUNY

6.8.2022 17:00 FK
K SE
EKO Looun
ny mužži B –
Sokkol Holedeč přá
áteelskyy
13.8.2022 17:00 FK
K SE
EKO Looun
ny mužži A –
Meeteoor Prah
ha misstr.. utkkání Diviize B
28.8.2022 17:00 FK SEKO Lou
uny muži A
- Česský Brood miss tr. Utkkání Diviize B

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.

změna programu vyhrazena
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Inzerce

