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Občanské sdružení Lounští Lounským 

 

 

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 

 

Cíl 

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



Úkoly na rok 2012 

- podpora a finanční zajištění divadelního souboru Třetí věk 

- podpora festivalu Bez zámků Tuchořice 

- podpora a finanční zajištění Krajské přehlídky dětských recitátorů 

- podpora a finanční zajištění přehlídky Louny, Poeticky! 

- publikační činnost - vydání sbírky povídek a úvodníků Květy Tošnerové 

- podpora při organizování besed se zajímavými osobnostmi  

- masopust, velikonoční, vánoční a tvůrčí dílny 

- Velké vědomostní zápolení 

- Den pro dětskou knihu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Členská základna  

 

Nyní je ve sdružení 19 členů - 18 individuálních a 1 organizace. 

Předsedkyně  Dagmar Kučerová 

Místopředsedkyně  Věra Pokorná 

tajemnice    Jana Hrbková 

pokladní   Hana Hoblíková      

 

revizní komise:            

vedoucí komise    Ilona Konířová   

členka komise   Hana Hoblíková 

                   

 

 

 

 



Naši sponzoři a mecenáši 

 

ICOMP 

Technická správa města Loun s.r.o. 

mecenáška (anonymní) 

členky Spolku paní, dam a dívek 

Knihcentrum.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Splněné úkoly: 

DIVADELNÍ SOUBOR TŘETÍ VĚK LOUNY 

- podpora představení Stáří není pro zbabělce. 

 

Autorský tým (soubor, režisérka Renata Vordová a její nový asistent Pavel Jonák) přináší zpověď starých žen, které však 

nerezignovaly na život a na lásku. 

Jaká témata otevřou ženy, které se přijdou podívat k přítelkyni na nový bazén, to vypověděly: 

Helena Hajná v roli Marty, Růžena Horáková v roli Toničky, Eva Venclíková v roli Alžběty, Anna Železná v roli Květy, 

Anna Šťastná v roli Boženy, Zinaida Tyburcová v roli Iny, Věra Rücklová v roli Jiřiny.  

S humorem až cynickým hovoří o pocitech starých žen, o tom, jak arogantně přijímáme názor, že touha a tělesná láska jsou 

výsadami mládí. Tématem se mohou posunout hranice vnímání života starých a stárnoucích, může se proměnit 

zdeformovaný mediální obraz stáří. 

 

 

 

 

 

  



V PŘÍRODĚ NERISKUJ! - 23. 1. 2012 

soutěž o české přírodě na gymnáziu v Lounech, pořádá Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Louny. Soutěže se 

účastní trojčlenná družstva žáků 6. - 9. tříd (resp. 1. - 4. ročníků osmiletého studia gymnázií). Soutěž je tradičně zaměřena  

na poznávání organizmů žijících v naší republice, na znalosti o našem regionu z hlediska přírodovědy a na ekologii. Nejlepší 

družstva si mohou vybrat z hodnotných cen. 

Knihy do soutěže tradičně věnuje také naše OS. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



MASOPUST - 20. 2. 2012 

Již po čtvrté Městská knihovna Louny a občanské sdružení Lounští Lounským připravily pro malé i velké návštěvníky 

masopustní veselí. Pestrý masopustní průvod masek se za rytmu bubnování opět vydal městem. Tentokrát byli připraveni i 

někteří živnostníci, kteří maskám rozdávali sladkosti. Také kolemjdoucí mohli ochutnat něco z dobrot, které napekly dámy 

ze Spolku paní, dam a dívek a přispět nějakými drobnými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOUNY, POETICKY! 2013 - 16. - 17. března 2013 

Již potřetí hostila lounská knihovna krajskou postupovou přehlídku uměleckého přednesu a divadel poezie - Louny, 

Poeticky! 2013. 

Přehlídka je koncipována jako inspirativní setkání lidí, které zajímá poezie a divadlo. 

Přehlídku doprovází semináře a bohatý doprovodný program - stínové semináře, rozborové semináře, soutěž O truhlík  

sv. Patrika či kabaretní vystoupení… 

V lektorském sboru letos zasedli: Jakub Doubrava (herec, režisér, hudebník, zdravotní klaun), Matěj Samec (herec, režisér) a 

Gabriela Sittová (recitátorka, učitelka dramatické výchovy, lektorka). O poetický seminář se starala Renata Vordová.  



VELIKONOČNÍ DÍLNY - 30. 3., 2. 4 a 3. 4. 2012 

V Městské knihovně Louny proběhl pátý ročník Velikonočních dílen, které uspořádalo Občanské sdružení Lounští 

Lounským, Spolek paní, dam a dívek a MěK Louny. Po tři dny byl sálek i vestibul plný dětí a na malé i velké návštěvníky 

čekalo pletení pomlázek, barvení vajíček, zdobení perníčků, výroba patchworkových vajíček, ukázka česání, předení a tkaní 

ovčí vlny a tvorba nítěných  vajíček. Pro bystré hlavy byl připraven velikonoční kvíz. Děti si mohly pohladit tři živé králíky 

a prohlédnout tradiční velikonoční pohoštění. Podařilo se tak dětem přiblížit celou řadu lidových zvyků. Přišlo 457 

návštěvníků. 

 

          

 



DĚTSKÁ SCÉNA 2013: SÓLOVÍ RECITÁTOŘI A DĚTSKÁ DIVADLA  - 6. - 7. a 20. - 21. dubna 2013  

Dětští recitátoři přijeli tento víkend do Loun, kde se již počtvrté konala Dětská scéna 2013. Městská knihovna Louny z 

pověření Ministerstva kultury ČR a společnosti NIPOS-Artama a ve spolupráci s občanským sdružením Lounští Lounským 

organizovala krajskou přehlídku dětských recitátorů. 

Na šedesát dětí předneslo ve čtyřech kategoriích své texty. Nejmladší dvě kategorie předávaly publiku, ale i lektorskému 

sboru ve složení Eva Venclíková, Lucie Veličková a Jan Anderle, jeden text, zatímco třetí a čtvrtá kategorie měly 

přichystané texty dva. 

Ačkoli byly ceny uděleny jen několika recitátorům, čestných uznání rozdal lektorský sbor více, mimo jiné za kontakt s 

diváky, za přirozený projev, za radostné sdělení textu, za vítězství nad náročným textem či za dramaturgický výběr a 

osobitou osobní výpověď. Po každé kategorii následoval rozborový seminář s lektory, takže si každý recitátor mohl 

vyslechnout pár slov k jeho přednesu, a tím se tak poučit do dalších ročníků. 

 

 

 



 

BEZ ZÁMKŮ 2012 

Festival tak podruhé otevřel brány ústavu 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.   

 Novinkou byla možnost se do akce aktivně zapojit, i když člověk není umělecky nebo pohybově nadaný.  A to rovnou 

dvěma způsoby. První z nich bylo podílet se na dobročinném jarmarku, a to tak, že daruje zajímavé věci například ty, které 

již doma nevyužije a leží na půdě, módní doplňky, umělecké předměty nebo vlastní výrobky a produkty.  Ty se pak 

shromáždily přímo na místě a za symbolickou cenu byly prodány návštěvníkům festivalu. Výtěžek z jarmarku byl použit, 

stejně jako vstupné, na provoz ZOO parku v ústavu a na podporu konkrétních kulturních akcí v Městské knihovně Louny.   

 

 

 

 

 

 

 

 



LETNÍ DÍLNY - červenec, srpen 2012 

Členky sdružení ze Spolku paní, dam a dívek uspořádaly troje prázdninové výtvarné dílny, kde si děti i dospělí si mohli 

vyzkoušet svoji zručnost. První se soustředily na papírové výrobky. Zájemci se naučili plést košíky z papírových trubiček, 

vyrábět papírové květiny a další drobnosti. Druhých dílen se ujala Monika Morávková, dcera jedné členky spolku.  

V průběhu lekce vysvětlovala techniku práce s fimo hmotou a seznámila přítomné s různými postupy při vytváření 

konečných korálků a šperků. Poslední dílny měly jedno společné a to materiál, vše se točilo okolo textilu. Zájemci se 

naučily stříhat, skládat a šít patchworkové věci a vyrábět krásné hračky.  

Celkem dílny navštívilo 77 návštěvníků a to nejen z Lounska, ale i z Moravy.   

 

 

 

 

 

 

 



JINÝ DEN - 15. 9. 2012 

Každý den může být něčím zvláštní. Každý den může být nezapomenutelný. Městská knihovna Louny, Domov pro seniory 

U Pramene, OS Lounští Lounským nabídl program pro celé rodiny. Původní záměr - uspořádat den pro aktivní lounské 

seniory- rychle přerostl do větších rozměrů. Senioři nežijí sami, ale ve svém městě, se svými rodinami, přáteli…den 

mezigenerační solidarity prožili Lounští 15. září 2012. 

 Během celé soboty bylo možné v parku zažít neobvyklé věci. Mohli jste najít nové přátelé v seznamce, popovídat si 

v improvizované kavárně či čajovně, dát si domácí buchty a polévku, zahrát si pétanque, frisbee, vyzkoušet atletickou 

abecedu. Relaxovat při taiči, zahrát si kuličky, povozit se na ponících, zatančit si a poslechnout dobrou hudbu. Pavilon A se 

proměnil v kavárnu, ale také tvořivou dílnu, altánek v lázeňské posezení s oplatkou…. Ti, kteří mají rádi něco akčního, 

ocenili ukázky lounských hasičů. V amfiteátru se hrálo divadlo, před ním bylo možné navštívit pouliční kadeřnici. Bohatá 

účast místních je motivací do dalších ročníků. 

 

 

 

 

 



JABLEČNÉ SLAVNOSTI - 7. 10. 2012 

Vůně jablek a jablkových koláčů zaplnila celou knihovnu. 

V neděli 7. října 2012 uspořádaly dobrovolnice ze Spolku paní, dam a dívek v MěK Louny Jablečné slavnosti. 

Na dvorku byla výstava odrůd nejrůznějších jablek z jejich zahrádek. Ve vestibulu prodejní stánky s jablečnými dobrotami- 

různými koláči, štrůdly, mošty či lívanci s jablečnými povidly a dalšími jablečnými specialitami. K obdivování i ke koupi 

zde byly různé bytové i módní doplňky šité technikou patchwork s jablečnými motivy. Po celou dobu slavnostní v celých 

prostorách knihovny čile probíhala výměna receptů. V horním patře knihovny probíhaly výtvarné dílny. Děti i dospělí si 

mohli vyrobit růžičky z křížal, přírodní razítka, lesní skřítky nebo přírodní koláže. Během odpoledne navštívilo knihovnu 

více než 200 dětí a dospělých. Celá akce se uskutečnila díky nadšení a ochotě všech zúčastněných. 

 

 

                    



VYDÁNÍ A KŘEST KNIHY KVĚTY TOŠNEROVÉ - 7. října 2012  

V rámci Týdne knihoven 2012 proběhl křest knihy lounské autorky Květy Tošnerové, kterou ilustrovaly studentky Třetího 

věku oboru umění tady a teď svými linoryty. Mnohdy tragikomické příběhy lidí ze severních Čech líčené s laskavým 

nadhledem jsou tematicky rozděleny do 5 částí. Autorka je psala téměř 40 let a jsou to obrázky obyčejných lidí, obyčejného 

života. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEN PRO DĚTSKOU KNIHU - 25. 11. 2012 

Již po šesté se lounská knihovna společně s malými i velkými návštěvníky připojila k této celostátní aktivitě podporující 

dětské čtenářství a vztah dětí a rodičů ke knížkám a knihovnám. Děti mohly navštívit všechna oddělení knihovny, kde pro ně 

byly připraveny soutěže, čtení, malování i kvízy. Celým odpolednem je provázela Pipi Dlouhá punčocha, roztržitý malíř, 

paní čarodějnice či tajemný hudebník. V rámci této akce proběhlo i finále Velkého vědomostního zápolení mezi žáky 

základních škol. Součástí programu byla vystoupení dětí – zapojily se základní školy, mateřské školky, Taneční škola Luna 

a Fitness studio Louny. Pro návštěvníky byl také připraven prodejní stánek firmy Knihcentrum.cz Louny a Spolku paní, dam 

a dívek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELKÉ VĚDOMOSTNÍ ZÁPOLENÍ - listopad 2012 

 

Tradiční akcí se stalo přátelské klání mezi žáky základních škol v oblasti znalosti literatury a znalosti lounského regionu 

(významné osobnosti, místní památky a kultura). Žáci se museli seznámit s knihami, které jim připravili v knihovně, aby 

mohli odpovídat na otázky již 6. ročníku Velkého vědomostního zápolení. Ze základního kola, kde si písemný test splnilo 

v 1. kategorii 15 a ve 2. kategorii 12 dvojic, postoupilo do finále 5 s nejvyšším počtem bodů. O vítězství se rozhodlo  

ve finálovém kole, které proběhlo již tradičně v rámci Dne pro dětskou knihu v neděli 25. listopadu. 

Vítězové dostali ceny od společnosti Knihcentrum.cz Louny a sladkosti od pana Krupky. S dary přišlo také OS Lounští 

Lounským. Poděkování patří rovněž dámám ze Spolku paní, dam a dívek. 

   

 

 

 

 

 

 



VÁNOČNÍ DÍLNY - 7., 10. a 11. 12. 2012 - knihovna 

                                     13. a 14. 12. 2012 - Klubovna Luna 

Již pátým rokem v Městské knihovně Louny proběhly Vánoční dílny, které uspořádalo Občanské sdružení Lounští 

Lounským a Spolek paní, dam a dívek. Navštívilo je 518 dětí ze škol i školek v Lounech i okolí. Děti vyráběly různé 

vánoční ozdoby, přáníčka nebo zdobily perníčky. Na dvě odpoledne se vánoční dění přestěhovalo do Klub(ovny) Luna. Tam 

bylo pro děti uspořádáno vánoční odpoledne plné pohody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KŘEST KUCHAŘKY „SLADKÝCH 50 RECEPTŮ“ - 12. 12. 2012 

V měsíci březnu byla vyhlášena sbírka sladkých receptů, jako reakce na celostátní kampaň Březen – měsíc čtenářů a jejího 

motta: „Sladký život s knihovnou“. Padesát receptů, ke kterým autorky dodaly i vzorek, vyšlo v již zmíněné kuchařce, 

kterou pro Městskou knihovnu Louny vydalo Občanské sdružení Lounští Lounským. 

 

                                       



Rozbor hospodaření za rok 2012 

VYČÍSLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2012 

 

účty   

50150 -8 792,00 Kč 

51210 -5 243,00 Kč 

51300 -4 843,00 Kč 

51800 -20 120,00 Kč 

51801 -180 832,86 Kč 

51820 -1 051,00 Kč 

51830 -23 726,00 Kč 

56900 -592,00 Kč 

58200 -11 100,00 Kč 

Náklady celkem -256 299,86 Kč 

   

60201 6 000,00 Kč 

60203 64 662,00 Kč 

60401 67 368,00 Kč 

66200 14,63 Kč 

68200 20 000,00 Kč 

Výnosy celkem 158 044,63 Kč 

  HV 2012 -98 255,23 Kč 

 

Rekapitulace HV 2011 86271,07 

Rekapitulace HV 2010 -11563,8 

Rekapitulace HV 2009 -20459,46 

Rekapitulace HV 2008 41533,22 



Návrh aktivit 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 

 

Sdružení v roce 2012 nevybíralo členské příspěvky. Stálou snahou je hospodařit s vyrovnaným rozpočetem. 

Zpracovaly: Dagmar Kučerová, Lenka Hajmová, Hana Hoblíková, Jana Hrbková, Ilona Konířová, Věra Pokorná 


