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Zápis z jednání komise Letního lounského vábení č. 5/2017 
ze dne 19.04.2017 

 

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

Nepřítomni: p. Jindřich Ibl, Ing. Josef Klesal 

Hosté:  p. Michal Křivánek, p. Jaromír Laksa, pí Jitka Marešová 

 
 
Program jednání:    

1. Kontrola plnění úkolů z předchozí komise 
2. Spolupráce s barem DejaVu 
3. Hlavní hudební scéna – vyhodnocení anket 
4. Program na letním cvičišti 
5. Oslava řeky Ohře 
6. Volba ověřovatele zápisu 
7. Diskuse  

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

z posledního jednání komise.  
 
Jednání komise se zúčastnil pan Jaromír Laksa, jehož orchestr bude vystupovat v rámci 
programu „Tančírna 1. Republiky“. Pan Laksa představil členům komise repertoár 
orchestru, který bude hrát o LLV a seznámil se časovým programem tančírny. 
 
Závěr: Komise LLV vzala na vědomí poskytnuté informace.  
 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0   

 
2. Jednání komise se zúčastnil zástupce baru DejaVu na Mírovém náměstí. Nabídl členům 

komise spolupráci o Letní lounské vábení. Požádal o umožnění provozu koktejlového 
baru na předzahrádce klubu DejaVu o Letní lounské vábení s tím, že by byl zařazen mezi 
stánkaře a plnil tak podmínky stánkového prodeje (tzn. např. zákaz prodeje piva).  Bar 
DejaVu by za umožnění tohoto prodeje uhradil poplatek za tzv. stánkovné ve výši 
10.000,- Kč.  
 
Závěr: Komise s návrhem na spolupráci a zařazením klubu DejaVu mezi stánkaře 
souhlasí a zároveň souhlasí s navrženým poplatkem za provoz baru během LLV. 

 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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3. Tajemník komise seznámil členy komise s výsledky dvou anket, které byly zveřejněny na 

facebookovém profilu Letního lounského vábení a týkaly se výběru kapel na hlavní 
hudební scénu. Vybírala se regionální kapela a dále kapela s celorepublikovou 
působností. Do anket bylo odevzdáno cca 300 hlasů s tím, že výsledky regionální ankety 
byly následující: 38% hlasů – Čili Pepa, 21% hlasů – Karamel, 15% hlasů – Paralet, 
14% hlasů – Refreš, 12% hlasů – Ježkovy Woči. Výsledek ankety hledající kapelu 
na republikové působnosti byl následující: 38% Blue Rocket, 18% Circus Problem, 
17% By The Way, 10% Memphis, 8% RAOP, 7% Magnetikum, 2% J!Scream. 
 
Závěr: Komise LLV bere poskytnuté informace o výsledcích anket na vědomí a pověřuje 
tajemníka komise oslovit vítězné skupiny v obou kategoriích s nabídkou vystoupení na 
hlavní scéně s tím, že regionální kapela bude zařazena do sobotního programu a 
celorepubliková do programu pátečního. Pokud nebude dosaženo dohody s vítězi anket, 
bude tajemník oslovovat kapely v pořadí, v jakém se umístily v jednotlivých anketách.   
 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
4. Členové komise diskutovali o programu na letním cvičišti a v ulici Rybalkova, kde bude 

instalována skluzavka. Začátkem měsíce dubna proběhla schůzka mezi pány 
Chaloupkem, Šupíkem, Zlatohlávkem, Tarabou (majitel pivovaru Zloun) a Charvátem 
(zástupce pronajímatele skluzavky), na které byl diskutován program v prostoru ulice 
Rybalkova (od pivovaru Zloun k vlakovému nádraží Louny-střed) a v prostoru letního 
cvičiště. Panem Zlatohlávkem (silniční správní úřad) bylo odsouhlaseno uzavření části 
komunikace v ulici Rybalkova. Instalace skluzavky bude započata v pátek 11.8. v ranních 
hodinách s tím, že od 11 hodin bude připravena k použití. Na vymezenou dobu (1-2 
hodiny) bude využití skluzavky zdarma nabídnuto DPL Louny, sídlící v prostoru lounské 
nemocnice. Následně bude skluzavka otevřena pro veřejnost s tím, že bude vybíráno již 
dříve schválené vstupné 50 Kč/den (provozovatel navrhuje 50 Kč/5 jízd či 100 Kč na celý 
den. S tím však komise nesouhlasí) Skluzavka bude v provozu v pátek do 22 hodin, 
v sobotu od 9,00 do 20,00 hod. Pronajímatel zajistí instalaci a deinstalaci skluzavky, 
vodu, elektřinu, propustnost kanalizace a souhlas správce kanalizace s vypuštěním 
cca 5 m3 vody po ukončení akce, bezpečný a plynulý provoz.  Pronajímatel dále nabízí 
pronájem bodyzorbingu, který by byl umístěn na travnaté ploše letního cvičiště a to 
v sobotu 12.8.2017. Za pronájem této atrakce je požadován poplatek ve výši 5000 Kč a 
1-2 osoby, které by dohlížely na provoz. Pan Taraba navrhl zabezpečení hudebního 
programu na improvizovaném pódiu, za předpokladu, že komise tento program podpoří 
částkou 5000-15000 Kč.  
 
Závěr: Komise souhlasí s přenecháním skluzavky po její instalaci pro jízdu dětí z DPL 
Louny. Komise LLV trvá na již dříve schváleném vstupném na skluzavku ve výši 
50 Kč/den. Komise LLV souhlasí s úhradou poplatku ve výši 5000 Kč za pronájem 
bodyzorbingu s tím, že pronajímatel si zajistí vlastní pořadatele, kteří dohlédnou na 
provoz této atrakce. Členové komise nesouhlasí s finanční podporou hudebního 
programu v prostoru letního cvičiště. Do programu LLV bude zahrnut provoz skluzavky 
(pátek a sobota), bodyzorbing (sobota). Komise LLV ukládá tajemníkovi komise objednat 
uvedené, dle tohoto zápisu. Člen komise Bc. Šupík bude informovat dotčené obyvatele  
o omezení provozu na komunikaci v této části města.  
 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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5. Jednání komise se zúčastnila paní Marešová, zástupkyně divadla Mazec, které bude 

připravovat program „Oslava řeky Ohře“. Paní Marešová seznámila členy komise 
s přípravou této akce. Byly předány kontakty na VKO a Městské koupaliště, kde 
si zástupci divadla Mazec dohodnou požadavky na realizaci tohoto programu (využití 
elektřiny, lodiček, plochy v areálu VKO) 

 
Závěr: Členové berou poskytnuté informace na vědomí. 
 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
6. Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Václav Landa. 
 

Hlasování:   

Pro 6 Chaloupek, Kleinová, Brožovský, Landa, Šupík 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  1 Gunár 

 
 
7. Komise pověřuje tajemníka zabezpečením návrhů plakátů na LLV, jejich výběrem 

se bude komise zabývat na dalším jednání komise. 
 

Hlasování:   

Pro 5 Chaloupek, Kleinová, Brožovský, Landa, Šupík 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  1 Gunár 

 
 
8. Další jednání komise LLV proběhne dne 17.05.2017, od 17:00 hod. 
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Účast členů komise na jednání tohoto orgánu 
    
Počet jednání ve 
volebním období 36   

    

Jméno a příjmení: Přítomen Omluven Neomluven 
 Tomáš Chaloupek 34 2 0 
 Josef Klesal 23 13 0 
 Radek Vincík* 16 10 1 
 Eva Kleinová 26 10 0 
 Jindřich Ibl 20 16 0 
 Josef Gunár 33 3 0 
 Václav Brožovský 30 4 2 
 Václav Landa 24 11 1 
 Josef Šupík 28 6 2 

 

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

Schválil: Tomáš Chaloupek  Předseda           20.04.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 
 

Ověřil: Václav Landa    Člen  20.04.2017   

 jméno   funkce    datum  podpis 
 

Zapsal: Michal Ovšonka  Tajemník    20.04.2017   

 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. 5/2017 projednala Rada města 
Loun na své 55. schůzi dne 22.05. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 158/2017  
Zápis z jednání komise Letního lounského vábení RM č. 4/2017, č. 5/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápisy z jednání komise Letního lounského vábení RM č. 4/2017, ze dne 22.03.2017  
a č. 5/2017, ze dne 19.04.2017 
2) s c h v a l u j e  
uzavření následujících smluv potřebných pro realizaci 14. ročníku LLV, ve znění 
dle předložených návrhů, a to s: 
-  Jaroslav Procházka, 17. listopadu 2069, 440 01 Louny, IČ: 13363689,  
 na zajištění folk&country scény LLV, dne 12.08.2017, celková částka 77.500,- Kč. 
-  Bohumil Elsnic, Na Losech 2950, 440 01 Louny, IČ: 46065831, DIČ:CZ5808010593, 

na zajištění rockové scény LLV, dne 12.08.2017, celková částka: 70.000,- Kč vč. DPH 
-  Milan Mareš, Dolní Ročov 33, 439 57 Ročov, DIČ: CZ6101080150, na zajištění programu 

Oslava řeky Ohře, dne 11.08.2017, celková částka 70.000,- Kč vč. DPH 
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-  T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681, 

DIČ:CZ64949681, na zajištění propagace spol. T-Mobile Czech Republic, a.s. na Letním 
lounském vábení, celková částka: 60.000,- Kč + DPH 

3) u k l á d á  
Ing. Š a f r o v é, vedoucí KÚ, zajistit uzavření smluv 
T: 30.06.2017 

Hlasování:   

Pro 7  Šabata, Čermák, Kleinová, Rieger, Kurka, Kučera, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 

 
 
 

 


