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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 2014 

- První 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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Členská základna  

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

Předsedkyně  Dagmar Kučerová 

Místopředsedkyně  Věra Pokorná 

tajemnice    Jana Hrbková 

pokladní   Hana Hoblíková 

 

 

revizní komise:  Ilona Konířová 

    Hana Hoblíková 

 

 

 

 

Naši sponzoři a mecenáši 

 

Město Louny 

ICOMP 

mecenáška (anonymní) 

členky Spolku paní, dam a dívek 

Knihcentrum.cz 

 

 



Splněné úkoly: 

MASOPUST – 17. února 2014 

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. 

 

  

 

 

 

PRVNÍ KNIHOVNICKÝ REPREZENTAČNÍ PLES – 1. března 2014 

Občanské sdružení pořádalo společně s Městskou knihovnou Louny První 

knihovnický reprezentační ples, který zahájil Březen – měsíc čtenářů, měsíc již 

tradičně věnovaný knihám a knihovnám. 

 

  

 



VELIKONOČNÍ DÍLNY – 22. a 27. března 2014 

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 300 dětí a dospělých. Ve čtvrtek pak bylo 

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

asi 40 malých návštěvníků.  

 

  

 

 

KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY DĚTSKÁ SCÉNA 2014 – 11. – 13. dubna 2014 

Třídenní poetický maratón v Městské knihovně Louny začal v pátek,  

v prostorách Klubo(ovny) Luna, poté pokračoval během víkendu v kongresovém 

sále přehlídkou sólových recitátorů ve čtyřech věkových kategoriích. Divadelní 

prostory prověřilo celkem 13 představení a více než stovka diváků mimo jiných 

i studentky z řad oboru divadelní toulky Třetího věku. 

Z představení, která se od sebe lišila nejen délkou ale i zpracováním  

na celostátní přehlídku do Svitav nakonec lektorský sbor ve složení Eva 

Venclíková, Dagmar Kučerová a Vlasta Gregorová přímo poslal soubor  

s autorskou hrou Pavla Skály na motivy Andersenovy pohádky Cínový vojáček, 

kterou sehrály s využitím techniky černého divadla děti ze ZUŠ F. L. 

Gassmanna z Mostu. 



Doporučení do širšího výběru na celostátní přehlídku Dětská scéna Svitavy 2014 

obdržela autorská představení souboru Brumouni Most Game over v režii Pavla 

Skály, Tanečního souboru Po špičkách Roztoky u Prahy s názvem Konektivita 

v režii Zuzany Kučerové a pohádka O chytré Zdeničce podle předlohy Jana 

Wericha souboru Hromy a blesky Gymnázium Varnsdorf v režii Martiny 

Janákové. 

 

  

 

 

 

FÉROVÁ SNÍDANĚ – 10. května 2014 

Happening na podporu fair trade. Koná se při příležitosti Světového dne pro fair 

trade, což je svátek, který slaví tisíce lidí na celém světě. Akce se uskutečnila  

na dvorku knihovny. 

 

 

  

 

 



MÓDNÍ PŘEHLÍDKA – 18. května 2014 

Jaro – léto – podzim. Kolekce ze salonu Jany Holečkové, specialistky  

na nadměrné velikosti. V roli modelek dámy ze Spolku paní, dam a dívek. 

Akce proběhla v neděli odpoledne v galerii knihovny. 

 

  

 

 

 

DIVADELNÍ SOUBOR TŘETÍ VĚK LOUNY - červenec 2014 

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

v rámci projektu Třetí věk pod vedením režisérky Renaty Vordové.  

 

 

   

 

 



FESTIVAL BEZ ZÁMKŮ – 18. a 19. července 2014 

Festival znovu otevřel brány Domova „Bez zámků“ Tuchořice široké veřejnosti 

a stalo se z něho místo pro potkávání spojené s přehlídkou hudby, divadla a 

filmu, zvláště amatérského typu, do které se mohl se svým příspěvkem zapojit 

kdokoliv bez ohledu na věk, handicap, národnost apod.  

 

 

  

 

 

 

MĚSTA ČTOU – červenec a srpen 2014 

Kooperativní projekt měst a knihoven (Jirkov – Cítoliby – Louny – Chomutov – 

Klášterec nad Ohří - Litoměřice). Projekt byl realizován s finanční podporou 

Ústeckého kraje, Ministerstva kultury ČR a za podpory dobrovolníků z OS 

Lounští Lounským. 

 

  

 

 



LETNÍ DÍLNY – červenec a srpen 2014 

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 ÚSTÍ NAD LABEM – 16. září 2014 

Tradiční výlet pro dobrovolnice a dobrovolníky se uskutečnil v září. Slunný den 

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

Výletníci navštívili Radio Sever, které sídlí v palácové vile po C. F. 

Wolfrumovi, kterou si prohlédli a také si zkusili natočit rozhovor. Pak se vydali 

lanovkou na Větruši. Výlet je vždy poděkováním za celoroční práci, bez které 

by knihovna některé akce nemohla pořádat. 

 

  

 



JINÝ DVOREK – 21. září 2014 

V rámci dne mezigenerační solidarity se opět v knihovně sešli příznivci hudby, 

zábavy, dobrého jídla a pohody. 

 

   

 

 

 

JABLEČNÉ SLAVNOSTI – 12. října 2014 

V neděli 12. 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 vydalo knihu Anny Sekerákové Příběh Mateřídoušky. Pod odborným 

vedením Jaroslava Provazníka vznikla unikátní odborná publikace mapující 

dětskou poezii ve 20. a 21. století prostřednictvím časopisu Mateřídouška. 

 

 

 

 

 

 

 

VELKÉ VĚDOMOSTNÍ ZÁPOLENÍ – říjen a listopad 2014 

Již osm 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 28 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 firma Knihcentrum.cz Louny a OS Lounští 

Lounským 

 

  

 

 

 

 

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – 23. listopadu 2014 
 

Lounská knihovna si dala za cíl představit dětem i dospělým všechna oddělení, a 

tak se malí návštěvníci podívali do beletrie, měli za úkol dát do pořádku 

popletené pohádky. V naučném oddělení je čekal Brouk Pytlík, v kavárně 

zdobily děti perníčky s Aninkou, v hudebním oddělení pak poznávaly hlasy 

ptáčků. V dětském oddělení pomáhaly Berušce složit obrázky. Celý den byl totiž 

také poctou k zářijovému 115. výročí Ondřeje Sekory. Dárky pro všechny děti 

za splnění úkolů na jednotlivých stavištích věnoval vydavatelský dům Mladá 

fronta. 

 

V dětském oddělení také proběhlo setkání dětí a rodičů, kteří jsou zapojeni  

do projektu Škola naruby (děti známkují čtení svých rodičů). 

V rámci Dne pro dětskou knihu již tradičně proběhlo finále Velkého 

vědomostního zápolení. Žáci základních škol z Loun i okolí v něm změřili své 

síly v oblasti literatury a znalosti lounského regionu.  

Kulturní program zajišťoval pěvecký sbor Bublinky ze ZŠ Prokopa Holého, 

tanečníci ze ZŠ a MŠ Kpt. Otakara Jaroše a tanečníci ze ZŠ Lenešice. 



Poděkování patří také dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří v knihovně 

pomáhali. 

 

  
 

 

 

VÁNOČNÍ DÍLNY – 7. a 10. prosince 2014 

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. 

 

  

 

 

 

 



Plán aktivit na rok 2015: 

- Druhý reprezentační knihovnický ples 

- podpora a finanční zajištění divadelního souboru  

- 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  

- spolupracovat na oslavách 5. výročí působení knihovny v nové budově a  

10. výročí Třetího věku – Letní ples 

- vydání kuchařky Slaných 50 receptů z Městské knihovny Louny 

- ušití zavinovaček pro Nemocnici Žatec 

- výroba čtverců pro děti v Africe 

- více podpořit prodej vydaných knih  

 

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

hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. 

Zpracovaly: Dagmar Kučerová, Lenka Hajmová, Hana Hoblíková, 

Jana Hrbková, Ilona Konířová, Marcela Langrová, Věra Pokorná 

 



Rozbor hospodaření za rok 2014 

   VYČÍSLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2014 

 

     činnost středisko číslo účtu text Kč 

Hlavní činnost Spolek paní dam a dívek 50150 Materiál -1 865,00 

  

 

51300 Repre -2 398,00 

  

 

51800 Služby doprava -6 423,60 

  

 

51830 Ostatní služby -100,00 

  

 

60101 Výnosy z prodeje výrobků 30 325,00 

  

 

60202 Ost. výnosy z organizací akcí 5 000,00 

  

   

  

  Prodej publíkací 51810 Tiskové služby -175 299,00 

  

 

51830 Ostatní služby -1 210,00 

  

 

51820 Poštovné -1 453,00 

  

 

60202 Ostatní výnosy z organizací akcí 3 000,00 

  

 

60401 Výnosy z prodaných knih 47 864,00 

  

   

  

  Ostatní  50150 Materiál -2 384,00 

  

 

51800 Služby -9 624,00 

  

 

51890 Náklady vedení běžného účtu -221,55 

  

 

54300 Poskytnuté dary -4 750,00 

  

 

55800 Drobný hmotný majetek -7 990,00 

  

 

60102 Výnosy z prodeje ost. výrobků 1 760,00 

  

 

60202 Ostatní výnosy z organizací akcí 16 227,00 

  

 

60203 Výnosy z propagace 16 000,00 

  

 

66200 Kreditní úroky bežného účtu 2,88 

    66900 Ostatní výnosy přijaté dary 20 000,00 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA HLAVNÍ ČINNOST -73 539,27 



     

     činnost středisko číslo účtu text Kč 

Kulturní činnost Divadelní spolek 3V 51840 Cest. náhrady - přeprava divad. souboru -3 487,00 

  

 

51840 Pronájem (soustředění) -3 800,00 

  

 

60201 Výnosy z představení divadla 32 000,00 

  

   

  

  Reprezentační knihovnický ples 50150 Materiál -6 750,00 

  

 

51300 Repre -300,00 

  

 

51830 Služby orchestr, poplatky -30 175,00 

  

 

51840 Pronájem sálu -7 500,00 

    60202 Ostatní výnosy z organizací akcí 63 390,00 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA KULTURNÍ ČINNOST 43 378,00 

     

     HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOUNŠTÍ LOUNSKÝM -30 161,27 

 


