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Zápis z jednání komise Letního lounského vábení č. 3/2017 

ze dne 01.03.2017 
 

   Přítomni:    p. Tomáš Chaloupek, p. Michal Ovšonka, p. Jindřich Ibl, p. Václav Brožovský,  
               pí Eva Kleinová, p. Josef Gunár, Bc. Josef Šupík  

Omluveni: Ing. Josef Klesal, p. Václav Landa 

 
 
Program jednání:    

1. Kontrola plnění úkolů z předchozí komise 
2. Oslava řeky Ohře 
3. Dětský program 
4. Finanční podpora LLV od společností Ekostavby Louny, Heineken ČR, 

Technická správa města Loun 
5. Gastrofestival 
6. Volba ověřovatele zápisu 
7. Diskuse  

 
 
1. Členové komise LLV se seznámili s programem jednání a projednali plnění úkolů 

z posledního jednání komise.  
 
Závěr: Komise LLV vzala na vědomí poskytnuté informace.  
 

Hlasování:   

Pro 6 Chaloupek, Brožovský, Gunár, Ibl, Kleinová, Šupík 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0   

 
2. Tajemník předložil členům komise 2 nabídky na realizaci programu „Oslava řeky Ohře“. 

Nabídky podali: Milan Mareš (divadlo Mazec) a Jiří Šnábl (agentura Modua). Cena 
za realizaci tohoto programu je u obou nabídek shodná a to 70.000,- Kč.  
 
Závěr: Komise se k výběru realizátora tohoto programu vrátí na dalším jednání komise 
poté, co si členové komise prostudují jednotlivé nabídky, obsahující scénář samotné 
oslavy řeky Ohře. Komise LLV ukládá tajemníkovi zaslat nabídky všem členům komise 
v elektronické podobě.  

 

Hlasování:   

Pro 6 Chaloupek, Brožovský, Gunár, Ibl, Kleinová, Šupík 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
3. Členové komise diskutovali nad dětským programem. Tajemník předložil členům komise 

nabídku s rozpracovaným scénářem dětského programu od divadla Mazec. Členové 
komise s navrženým programem souhlasí. Dětský program bude probíhat na výstavišti 
v odpoledních hodinách sobotního programu, přesný čas bude upřesněn. 
 
Závěr: Komise LLV ukládá tajemníkovi komise objednat program pro děti u divadla 
Mazec. 
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Člen komise LLV – Bc. Šupík předložil nabídku na program pro děti a dospělé. Jedná se 
nafukovací 60 m dlouhou, mokrou skluzavku (tzv. slide), po které se zájemci kloužou jako 
po tobogánu s tím rozdílem, že skluzavka je umístěna na komunikaci s vhodným 
sklonem. Jako vhodné místo byla vybrána Rybalkova ulice (v úseku mezi ulicemi Horova 
a Jiráskova). Skluzavka by v tomto místě byla umístěna po celou dobu konání programu 
LLV (tedy v pátek 11.8. a v sobotu 12.8.). Náklady na zabezpečení tohoto programu jsou 
40 tis. Kč. Vzhledem k umístění bylo předběžně dohodnuto s Minipivovarem Zloun, že se 
na akci bude podílet částkou 10 tis. Kč. Komise LLV by ze svého rozpočtu hradila částku 
20 tis. Kč a zbylých 10 tis. Kč by bylo vybráno formou symbolického celodenního 
vstupného (50 Kč/os./den). Program by byl v této části města, konkrétně na travnaté 
ploše letního cvičiště doplněn o zorbing (druh rekreační adrenalinové zábavy, kde 
zájemce vleze do nafouklé plastové koule, ve které je upevněna další menší koule a 
pohybuje se v ní po vyhrazené ploše). Tato zábava by nenesla žádné náklady na 
rozpočet komise. Minipivovar Zloun nabídl možnost zabezpečení hudební skupiny, která 
by v tomto místě hrála, byl by tak vytvořen ucelený sportovně-kulturní program v málo 
využívané části města. Pro realizaci tohoto programu je nutná uzavírka zmíněné části 
komunikace. 
 
Závěr: Komise LLV s předloženým návrhem souhlasí a zařadí jej do programu LLV. 
 

Hlasování:   

Pro 6 Chaloupek, Brožovský, Gunár, Ibl, Kleinová, Šupík 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
4. Tajemník komise seznámil členy komise s podporou letošního ročníku LLV 

od společností Ekostavby Louny v celkové výši 50 tis. Kč a od spol. Heineken Česká 
republika ve výši 150 tis. Kč. Předseda komise dále informoval o podpoře ze strany spol. 
Technická správa města Loun ve výši 48 tis. Kč. 

 
Závěr: Komise LLV bere poskytnuté informace na vědomí a ukládá tajemníkovi uzavřít  

     potřebné smlouvy. 
 

Hlasování:   

Pro 6 Chaloupek, Brožovský, Gunár, Ibl, Kleinová, Šupík 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
5. Tajemník komise informoval členy o reakci jednotlivých ambasád na pozvánku 

na zamýšlený gastrofestival. Ze všech oslovených ambasád jich reagovalo 8 s tím, 
že zájem o účast projevila Velká Británie, která zároveň zaslala přihlášku a Jižní Korea, 
která ovšem do uzávěrky přihlášku neposlala. Některé další země se informovaly 
o podrobnostech.  

 
Závěr: Komise o gastrofestivalu rozhodne na dalším jednání komise. 
 

Hlasování:   

Pro 6 Chaloupek, Brožovský, Gunár, Ibl, Kleinová, Šupík 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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6. Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Jindřich Ibl 
 

Hlasování:   

Pro 5 Chaloupek, Brožovský, Gunár, Ibl, Kleinová 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  1 Šupík 

 
 

7. Předseda komise informoval o přípravě cca 2 km cesty na Mělce. Na konci cesty bude 
umístěn informační panel a lavička. Cesta bude muset být posekána a vytýčena kolíky 
s červenou barvou. Náklady na celou realizaci jsou odhadnuty na 20 tis. Kč. Cesta bude 
v programu LLV využita pro turistický pochod a pro večerní pochod s historickým 
výkladem a vypouštěním luceren. 

 
Závěr: Komise bere na vědomí poskytnuté informace a souhlasí s přípravou cesty 
a navrženým programem. 
 
Tajemník seznámil členy komise s žádostí či nabídkou Oblastního muzea v Lounech, 
které by se do LLV zapojilo prostřednictvím jakési relaxační zóny v prostorách muzejního 
dvorku s občerstvením, posezením, případně doprovodným programem pro rodiny 
s dětmi. Dále by bylo využito chladného prostředí gotického sklepa, kde by byly 
promítány série filmů, pravděpodobně s archeologickou tématikou.  
 
Závěr: Komise LLV s návrhem Oblastního muzea souhlasí, návrh zařadí do programu 
LLV a bude jej v rámci své akce propagovat. 
 

Hlasování:   

Pro 6 Chaloupek, Brožovský, Gunár, Ibl, Kleinová, Šupík 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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8. Další jednání komise LLV proběhne dne 22.3.2017, od 17:00 hod. 
 

Účast členů komise na jednání tohoto orgánu 
    
Počet jednání ve 
volebním období 34   

    

Jméno a příjmení: Přítomen Omluven Neomluven 
 Tomáš Chaloupek 32 2 0 
 Josef Klesal 22 12 0 
 Radek Vincík* 16 10 1 
 Eva Kleinová 25 9 0 
 Jindřich Ibl 19 15 0 
 Josef Gunár 31 3 0 
 Václav Brožovský 28 4 2 
 Václav Landa 23 11 0 
 Josef Šupík 27 5 2 

 

                              *Ing. Radek Vincík rezignoval na funkci člena komise dne 6.9.2016 
 
 
 
 
 
 
 

Schválil: Tomáš Chaloupek  Předseda           02.03.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 
 

Ověřil: Jindřich Ibl    Člen  02.03.2017   

 jméno   funkce    datum  podpis 
 

Zapsal: Michal Ovšonka  Tajemník    02.03.2017   

 jméno  funkce   datum    podpis 

 
 
 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je komise iniciativním a poradním orgánem rady 
města. Její stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání radě města, která k nim 
zaujímá své konečné rozhodnutí formou usnesení.      
 
Zápis z jednání komise Letního lounského vábení RM č. 3/2017 projednala Rada města 
Loun na své 52. schůzi dne 13.03. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 82/2017  
Zápis z jednání komise Letního lounského vábení RM č. 2/2017 a č. 3/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápisy z jednání komise Letního lounského vábení RM č. 2/2017, ze dne 24.01.2017                     
a č. 3/2017, ze dne 01.03.2017 
2) s c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z Fondu Ústeckého kraje 
3) s c h v a l u j e  
uzavření následujících smluv potřebných pro realizaci 14. ročníku LLV, a to s: 
- Heineken Česká republika, a.s., U pivovaru 1, 270 53 Krušovice, IČ: 45148066,  
DIČ: CZ445148066, na zajištění reklamy a propagace spol. Heineken Česká republika 
na Letním lounském vábení, celková částka 150.000,- Kč + DPH 
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- Ekostavby Louny, s.r.o., Václava Majera 573, 440 Louny, IČ: 10442481,  
DIČ: CZ10442481, zajištění reklamy spol. Ekostavby Louny během Letního lounského 
vábení, celková částka 20.000,- Kč + DPH 
- Ekostavby Louny, s.r.o., Václava Majera 573, 440 Louny, IČ: 10442481,  
DIČ: CZ10442481, dar na pořádání akce Letní lounské vábení, celková částka 30.000,- Kč 
- Bohumil Elsnic, Na Losech 2950, 440 01 Louny, IČ: 46065831, DIČ:CZ5808010593, 
na zajištění rockové scény LLV, dne 13.08.2016, celková částka: 70.000,- Kč vč. DPH 
4) u k l á d á  
Ing. Š a f r o v é, vedoucí KÚ, zajistit uzavření výše uvedených smluv 
T: 31.05.2017 

Hlasování:   

Pro 6  Šabata, Čermák, Červa, Rieger, Kurka, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 

 

 


