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Občanské sdružení Lounští Lounským 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2010  

 

 

 

Mírové náměstí č. 1 

440 01 Louny 

IČO: 63152118 

Číslo účtu:275425680227/0100 

 

 

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 
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Cíl 

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

poslání. 

 

 

Úkoly na rok 2010  

 

- vydání knihy o knihovnictví v Lounech 

- vydání knihy Lounští židé 

- vydání Almanachu Lounští Lounským 2010 

- podpora divadelního souboru Třetí věk Louny 

- podpora projektu Zmizelí sousedé 

- spolupráce se Spolkem paní, dam a dívek – dílny, výstavy 

- příprava prázdninových akcí pro děti i dospělé 

- uspořádání Velkého vědomostního zápolení 

- spolupráce při stěhování Městské knihovny Louny 

 

 

Členská základna  

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

Předsedkyně                  Dagmar Bahnerová 

Místopředsedkyně         Věra Pokorná 

tajemnice                       Jana Hrbková 

pokladní                         Lenka Hajmová      
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revizní komise:           Alena Vohánková – vedoucí 

                  Ilona Konířová 

                  Františka Petržilková  

 

 

Naši sponzoři a mecenáši 

 

Město Louny 

Komunitní nadace Euroregionu Labe – program fond T – Mobile 

ICOMP 

mecenáška ( anonymní) 

členky Spolku paní, dam a dívek 
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Splněné úkoly 

Masopustní veselí  

MěK Louny a občanské sdružení Lounští Lounským připravily 19. 2. pro malé návštěvníky 

již druhé masopustní veselí. Nejdříve byla beseda s masopustním pohoštěním a potom 

průvod masek městem. Sešlo se 350 dětí a dospělých. 

      

Velikonoční dílny  

Již třetím rokem se v Městské knihovně Louny uskutečnily ve dnech 29. – 31. 3. Velikonoční 

dílny, které uspořádalo Občanské sdružení Lounští Lounským a Spolek paní, dam a dívek. 

Tentokrát pro velký zájem trvaly tři dny a navštívilo je 886 návštěvníků, z toho 722 dětí ze 

škol i školek v Lounech i okolí. Sálek i vestibul se proměnily v dílny, kde si děti měly možnost 

vyzkoušet různé techniky zdobení kraslic, velikonočních perníčků i pletení pomlázek. Do 

akce se zapojilo 21 členek spolku a celé tři dny se dětem trpělivě věnovaly. Děti si celé 

nadšené odnášely své výrobky a některé se odpoledne vrátily ještě s rodiči. 

Celá akce se uskutečnila díky nadšení a ochotě žen ze jmenovaných organizací a T-mobilu, 

který poskytl grant na materiál. 
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Lounští Lounským – historie lounského knihovnictví 

Na konci dubna 2010 byly předány nakladateli texty již čtvrtého almanachu Lounští 

lounským, věnovaného historii lounského knihovnictví. Návštěvníci poslední kulturní akce 

ve staré budově knihovny v Husově ulici Večírku na rozloučenou, si mohli poslechnout 

úryvky z první, nejobsáhlejší části almanachu, kterou napsal Bohumír Roedl a nazval ji Od 

Valtíře k Jedličkovi aneb lounská knihovna a její čtenáři. Další část almanachu je věnována 

publikační činnosti knihovny a poslední část napsala současná ředitelka knihovny Dagmar 

Bahnerová a je věnována dnešku a budoucnosti lounského knihovnictví.  Při slavnostním 

otevření knihovny v nové budově, na Mírovém náměstí č. 1, byl nový almanach slavnostně 

s panem Jiřím Jedličkou pokřtěn.  

 

 

 

 

 

 

 

Velké stěhování knihovny 

V květnu proběhlo stěhování Městské knihovny Louny do nové budovy na Mírovém náměstí 

č. 1. Členové Občanského sdružení i Spolku paní, dam a dívek se do této akce aktivně 

zapojili. 
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Výtvarné dílny a výstava patchworku 

V rámci spolupráce Občanského sdružení a Spolku paní, dam a dívek proběhlo několik 

zajímavých akci. Výtvarné dílny pro děti i dospělé a výstava patchworku. 

 

     

 

 

PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

 

Výtvarná dílna a Pohádkové rozloučení s létem 

O letní prázdniny proběhlo několik akcí určených především dětem. Výtvarná dílna, různé 

vědomostní hry a soutěže. 
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Poznáváme zámky severních Čech – Duchcov 

Členové Občanského sdružení a čtenáři knihovny navštívili v rámci poznávacího výletu 18. 

8. 2010 zámek Duchcov. 

 

     

 

 

 

Vernisáž knihy Antonína Hluštíka Abychom nezapomínali  

příběhy ze života židovské menšiny v Lounech 1849-1949  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kniha je mozaikou příběhů ze života 

lidí, tvořících ještě před sedmdesáti či 

osmdesáti lety nedílnou součást 

komunity malého města.  Autor chtěl 

navázat na pozoruhodný soubor 

historických údajů, jež nashromáždil a 

publikoval lounský středoškolský 

profesor Kamil Linhart počátkem 

třicátých let dvacátého století.  Antonín 

Hluštík přepracoval a doplnil seriál 

novinových článků o životě židovské 

menšiny v Lounech, publikovaných 

v týdeníku Svobodný hlas a periodiku 

REGIZ-Lounský kraj. 

Kniha byla vydána za finanční podpory 

města Loun, Technické správy města 

Loun a Městské knihovny Louny.  
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Velké vědomostní zápolení 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Louny se podařilo uskutečnit již 4. ročník vědomostní 

soutěže žáků základních škol z Loun a okolí. Rozřazovací kolo proběhlo 9. listopadu a finále 

27. listopadu 2010. Účastníci poměřovali své znalosti z dějepisu, zeměpisu, literatury, 

regionálního a všeobecného přehledu. Hojná účast (19 družstev v prvním kole) naznačuje 

velký zájem o vědomostní akce a možnost setkávání žáků z různých škol. 

 

     

 

Vánoční dílny  

Již třetím rokem se ve dnech 2., 3., 9. a 10. 12. v Městské knihovně Louny uskutečnily 

Vánoční dílny, které uspořádalo Občanské sdružení Lounští Lounským a Spolek paní, dam a 

dívek. Tentokrát pro velký zájem trvaly čtyři dny a navštívilo je 606 dětí ze škol i školek 

v Lounech i okolí. Výtvarný ateliér i galerie nové knihovny se proměnily v dílny, kde si děti 

měly možnost vyrobit různé vánoční ozdoby nebo nazdobit perníčky. Do akce se zapojilo 18 

členek spolku, knihovnice a žáci 8. třídy Speciální školy v Lounech pod vedením Jany 

Stehlíkové.  
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Úkoly na rok 2011: 

Členové sdružení stanovily program a priority sdružení v tomto pořadí: 

  

1. finanční příspěvek na divadelní představení za odměnu členkám sdružení a sekci Spolek 

paní, dam a dívek - Divadlo Na Fidlovačce - představení Julie, ty jsi kouzelná - 28. 2. 19:30   

   

příspěvek 350 Kč/člen, bus platí všichni sami 

organizační zajištění Dagmar Bahnerová 

  

2. podpora a finanční zajištění divadelního souboru Třetí věk Louny 

- 21. - 23. 2. 2010 - soustředění Mšené Lázně 

- celoroční podpora souboru a současně soubor vykazuje finanční aktivity ve prospěch    

sdružení 

- zajištění  Dagmar Bahnerová 

  

3. Příspěvek OS ASK Elna Počerady za trvalé používání vozidla klubu pro účely sdružení, 

částka stanovena na 10 tis. Kč, bude-li je sdružení mít 

   - zajistí Dagmar Bahnerová 

  

4. Podpora - finanční i organizační Krajské přehlídky dětských recitátorů - duben 2011 

   - zajistí Dagmar Bahnerová, Věra Pokorná 

  

5. Podpora - finanční i organizační přehlídky Louny, Poeticky !  březen 2011 

- zajistí Dagmar Bahnerová, Věra Pokorná 

  

6. Pokud sdružení získá dostatek finančních prostředků - publikační činnost.  

Sdružení se rozhodlo dále neinvestovat do vydání almanachu Lounští Lounským pro 

značnou finanční náročnost, nabídne Květě Tošnerové vydání sbírky povídek (předjednáno), 

anebo Ondřeji Kuncovi vydání diplomové práce o lounském školství. 

- případně zajistí Dagmar Bahnerová 

  

Tradiční akce : 

  

7. Vydání sady pohlednic - Třetí věk – ateliér 

 - zajistí Věra Pokorná 

 

8. Masopust, dílny 

- zajistí Ilona Konířová 

 

9. Velké vědomostní zápolení 

- zajistí Jana Hrbková 
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Práce na novém jednoduchém webu a propagaci knih k prodeji - všechny členky, nutné 

rozdělit úkoly podrobně. 

Zájem na přijetí nových aktivních členů, práce na grantech a jednání se sponzory a donátory 

- všichni. 

  

Sdružení ani nadále nevybírá členské příspěvky, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. 

  

 

 

 

Zpracovaly: Dagmar Bahnerová, Lenka Hajmová, Hana Hoblíková,  

                     Jana Hrbková, Ilona Konířová, Věra Pokorná,  

                      

Předkládá: Dagmar Bahnerová 

 


