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Kdo jsme, jaké je naše poslání 

 

1. prioritou sdružení je všestranný rozvoj vzdělanosti a kultury v Lounech a 

na Lounsku 

2. sdružení podporuje rozvoj čtenářství všech věkových kategorií 

3. sdružení dlouhodobě směřuje svoji činnost na podporu Městské knihovny 

Louny 

4. dlouhodobě se snaží o vydavatelskou činnost – zvláště o vydávání 

publikací regionálních autorů a publikací podporujících věhlas regionu 

5. sdružení navazuje spolupráci s kulturními institucemi a spolky v ČR i EU 

6. podporuje projekty zaměřené na kvalitní život dětí a seniorů 

 

 

Cíl 

Usilujeme o takovou činnost, která směřuje k zajištění finančních prostředků pro 

naplnění poslání. 

 

 

 

 



Návrh aktivit sdružení na rok 2013 

- podpora a finanční zajištění divadelního souboru 

- podpora festivalu Bez zámků Tuchořice  

- podpora a finanční zajištění Krajské přehlídky dětských recitátorů a divadel  

  poezie Dětská scéna 

- podpora a finanční zajištění přehlídky Louny, Poeticky! 

- masopust, velikonoční, vánoční a tvůrčí dílny 

- podpora akce Jiný den 

- zajištění výletu pro dobrovolníky 

- Velké vědomostní zápolení  

- Den pro dětskou knihu  

- podpora aktivit u příležitosti výročí knihovny + návrhy – pamětní list, placka 

- vydaní sady pohlednic z výtvarného projektu Ptačí říše  

- propagační předměty - nové pohlednice knihovny, tužka s logem knihovny,  

  pexeso 

- zamyšlení nad tématy pro připravovanou knihu o dětech 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Členská základna  

Nyní je ve sdružení 26 členů – 25 individuálních a 1 organizace. 

Předsedkyně  Dagmar Bahnerová 

Místopředsedkyně  Věra Pokorná 

tajemnice    Jana Hrbková 

pokladní   Hana Hoblíková      

 

 

revizní komise:           Alena Vohánková – vedoucí 

                  Ilona Konířová 

                  Františka Petržilková  

 

 

 

 

Naši sponzoři a mecenáši 

 

Město Louny 

ICOMP 

mecenáška (anonymní) 

členky Spolku paní, dam a dívek 

Knihcentrum.cz 

 

 



Splněné úkoly: 

MASOPUST – 8. února 2013 

Již po páté se vydal masopustní průvod masek městem, tentokrát ve spolupráci 

s lounským Senior klubem. Někteří živnostníci opět maskám rozdávali 

sladkosti, kolemjdoucí ochutnávali z dobrot, které napekly dámy ze Spolku paní, 

dam a dívek a přispívali drobnými mincemi. Průvod prošel celým městem až do 

restaurace Stromovka, kde byl pro účastníky připraven bohatý program. 

   

 

VELIKONOČNÍ DÍLNY – 22., 25., 26. a 28. března 2013 

V Městské knihovně Louny opět zavládlo předvelikonoční veselí. Probíhal zde 

již šestý ročník Velikonočních dílen.  Děti si mohly vyzkoušet  různé techniky 

zdobení velikonočních vajec, ozdobit perníčky, nebo uplést pomlázku. K akci se 

také připojilo Ekocentrum Dymnivka a děti si mohly vyzkoušet na ručních 

mlýncích namlít špaldovou mouku a z připraveného těsta udělat Jidáše. Upletlo 

se více jak 200 pomlázek a nazdobilo přes 400 kraslic. Během těchto dnů 

navštívilo velikonoční dílny skoro 400 dětí a dospělých. Ve čtvrtek pak bylo 

v Klub(ovně) Luna pro děti připraveno velikonoční odpoledne, kde se vystřídalo 

asi 40 malých návštěvníků.  

   

 



115. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KNIHOVNY V LOUNECH – 29. května 2013 

Při této příležitosti byla vydána limitovaná série pohlednic v počtu 99 kusů.  

Byly zde vyobrazeny budovy, kde a v kterém období sídlila knihovna. 

V tento den také proběhla komentovaná prohlídka městem, účastníci byli 

seznámeni nejen s historií knihovnictví v Lounech, ale také s osobnostmi, které 

se výrazným způsobem zasloužili o rozvoj knihovnictví. Zájemci o tuto 

prohlídku byli překvapeni, kde všude knihovna od roku 1898 našla útočiště. 

 

 

 

 

DIVADELNÍ SOUBOR TŘETÍ VĚK LOUNY - červenec 2013 

OS trvale finančně podporuje divadelní soubor Třetí věk Louny, který působí 

v rámci projektu Třetí věk. Divadelnice úspěšně nastudovaly třetí autorskou hru 

Stáří není pro zbabělce (pod vedením režisérky Renaty Vordové) a opět získaly 

nejvyšší ocenění českého amatérského divadla poezie. Na přehlídce Wolkrův 

Prostějov to byla Cena odborné poroty s postupem na Jiráskův Hronov a také 

cenna Cena diváka. Následovala turné po České republice. 

  

 

 



LETNÍ DÍLNY – červenec a srpen 2013 

V červenci a srpnu připravily dámy ze Spolku paní, dam a dívek dvě výtvarné 

dílny. V červenci se všichni učili plést z papírových trubiček, vyrábět papírové 

květiny a další drobnosti. V srpnu se vše se točilo okolo textilu. Děti i dospělí se 

naučili stříhat, skládat a šít patchworkové maličkosti a vyrábět látkové žirafy a 

kočky. 

 

   

 

VÝLET DO MĚLNÍKA – 12. září 2013 

Tradiční výlet pro dobrovolnice a dobrovolníky proběhl v září. Slunný den 

jakoby byl další odměnou především pro dámy ze Spolku paní, dam a dívek. 

Výletníci navštívili expozici zámku, samozřejmě knihovnu, kde pozdravili 

spřátelené kolegy. Společný oběd a procházka městem pokračovala odpoledne. 

Výlet je vždy poděkováním za celoroční práci, bez které by knihovna některé 

akce nemohla pořádat. 

   
 



JINÝ DEN – 21. září 2013 

Organizace druhého ročníku se tentokrát ujala Městská knihovna Louny a OS 

Lounští Lounským. 

Opět se zde sešli příznivci hudby, zábavy, pohybu, dobrého jídla a pohody. 

Na tomto dni mezigenerační solidarity se prezentovaly různé organizace a 

spolky. Sešli se zde dobrovolníci – herci, muzikanti, staří, mladí, prostě všichni, 

kteří měli zájem někomu něco ukázat. S naprosto nulovým rozpočtem společně 

uspořádali akci, při které se všichni bavili a hned tak na ni nezapomenou. 

 

    

 

JABLEČNÉ SLAVNOSTI – 7. října 2013 

V neděli 7. října uspořádaly dobrovolnice ze Spolku paní, dam a dívek v lounské 

knihovně Jablečné slavnosti. Prodávaly se dobroty z jablek i patchwork 

s jablečnými motivy. Pro děti i dospělé byla připravena výtvarná dílna, kde si 

všichni mohli vyrobit růžičky z křížal nebo přírodní razítka. Na slavnosti se 

přišlo podívat více než 200 dětí a dospělých.  

 

   



 

PŘÍBĚH MATEŘÍDOUŠKY 

OS získalo licenční nakladatelská práva pro rukopis Anny Sekerákové Příběh 

Mateřídoušky. Pod odborným vedením Jaroslava Provazníka se bude snažit tuto 

unikátní odbornou publikaci mapující dětskou poezii ve 20. a 21. století 

prostřednictvím časopisu Mateřídouška vydat v příštím roce. 

 

 

 

VELKÉ VĚDOMOSTNÍ ZÁPOLENÍ – říjen a listopad 2013 

Již sedm let se v Městské knihovně Louny zúčastňují žáci základních škol a 

studenti jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Velkého vědomostního 

zápolení, v němž měří své znalosti z literatury, kultury a osobností majících 

vztah k našemu regionu. Z prvního kola postoupilo 5 týmů v každé kategorii 

z celkového počtu 30 týmů. Vítězové jednotlivých kategorií pak vzešli 

z finálového kola, které proběhlo v rámci Dne pro dětskou knihu. Většina otázek 

byla vázána na literární ukázky, které měli všichni před akcí k dispozici. 

Knihovna se tak snaží motivovat děti i pedagogy k četbě nových zajímavých 

titulů.  

Odměny pro vítěze věnovala Komerční banka Louny, Knihcentrum.cz Louny a 

OS Lounští Lounským 

 

   

 

 



DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – 24. listopadu 2013 

 

Již poosmé se v lounské knihovně slavil Den pro dětskou knihu, celostátní akce 

podporující vztah rodin a dětí ke knížkám. Ve všech odděleních knihovny byly 

pro děti a jejich rodiče připraveny úkoly, za správné vyřešení všech úkolů si 

každý malý čtenář odnesl dárek. Návštěvníci se také mohli přidat k Lucii 

Seifertové – přední české spisovatelce a výtvarnici, autorce proslulých Dějin 

národa českého, nositelce prestižní ceny Magnesia Litera – a vytvořit si podle 

jejího návodu prostorový obrázek. Program byl doplněn hudebním vystoupením 

dětí z MŠ Šafaříkova a ZŠ Přemyslovců, tanečním vystoupením MŠ a ZŠ Kpt. 

Otakara Jaroše. V tento den knihovnu také mohli navštívit děti a rodiče zapojení 

do projektu Škola naruby a pochlubit se svým čtenářským deníkem a popovídat 

si o tom, co právě čtou. Součástí akce byl i předvánoční prodej knih firmy 

Knihcentrum.cz a ručních výrobků Spolku paní, dam a dívek. Program končil 

scénickým čtením z knihy Jak byla vosa Marcelka ráda, že je…, do čtení se 

pustili knihovníci a odstartovali tak cyklus scénického čtení v knihovně. 

 

   
 

VÁNOČNÍ DÍLNY – 6., 9. a 10. prosince 2013 

V těchto dnech proběhly v Městské knihovně Louny již šesté Vánoční dílny, 

které knihovna každoročně organizuje ve spolupráci se Spolkem paní, dam a 

dívek z občanského sdružení Lounští Lounským. Letošního ročníku se 

zúčastnilo 465 malých návštěvníků z lounských mateřských a základních škol. 

Děti si ozdobily perníčky, vyrobily přáníčko a vánoční ozdoby. 

   



Rozbor hospodaření za rok 2013 

VYČÍSLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2013 

   50110 Náklady - materiál -1 702,00  

51210 Náklady – CP a ubytování -16 753,00  

51300 Náklady - občerstvení -12 125,00 

51820 Náklady - poštovné -138,00  

51800 

Náklady – Doprava a ostatní 

služby -10 362,50  

54300 Náklady - Naše dary organizacím -18 000,00 

56900 Náklady – bankovní poplatky -90,00  

Náklady celkem  -59 170,50  

   60201 Výnosy z činnosti - divadlo 28 000,00  

60202 Výnosy z činnosti - ostatní vstupné 16 600,00  

60203 Výnosy - reklama 15 000,00  

60401 Prodej knih 27 116,00  

60402 Prodej výrobků 28 556,00  

66200 Úroky BÚ 1,96 

66900 Přijaté dary 10 000,00  

Výnosy celkem  125 273,96 

   HV za rok 2013 66 103,46  

 

 

Rekapitulace HV 2012        - 98 255,23 

Rekapitulace HV 2011          86 271,07  

Rekapitulace HV 2010        - 11 563,8 

Rekapitulace HV 2009        - 20 459,46 

Rekapitulace HV 2008          41 533,22 

 

 

 

 

 

 

 



Plán aktivit na rok 2014: 

- 1. Reprezentační knihovnický ples 

- podpora a finanční zajištění divadelního souboru  

- módní přehlídka 

- projekt Města čtou 

- podpora festivalu Bez zámků Tuchořice  

- podpora a finanční zajištění Krajské přehlídky dětských recitátorů a divadel a  

  poezie Dětská scéna  

- podpora a finanční zajištění přehlídky Louny, Poeticky!  

- masopust, velikonoční, vánoční a tvůrčí dílny  

- zajištění výletu pro dobrovolníky  

- Velké vědomostní zápolení  

- Den pro dětskou knihu  

- podpora Férové snídaně  

- Tabook – prodej knih  

- Jablečné slavnosti  

- realizace vydání knihy Anny Sekerákové Příběh Mateřídoušky 

 

 

Sdružení ani v tomto roce nevybíralo členské příspěvky. Stálou snahou je 

hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. 

 

 

Zpracovaly: Dagmar Bahnerová, Lenka Hajmová, Hana Hoblíková,  

                     Jana Hrbková, Ilona Konířová, Marcela Langrová, Věra Pokorná 

 


