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Zápis z jednání komise Letního lounského vábení č. 6/2017 
ze dne 17.05.2017 

 

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

Nepřítomni: Ing. Josef Klesal, Bc. Josef Šupík, p. Václav Landa 

 
 
Program jednání:    

1. Kontrola plnění úkolů z předchozí komise 
2. Hlavní hudební scéna – finalizace programu + kapely vybrané v anketách 
3. Návrhy plakátů a letáků 
4. Moderování hlavní hudební scény 
5. Informace o dotaci z Fondu Ústeckého kraje 
6. Nabídka mediální kampaně 
7. Volba ověřovatele zápisu 
8. 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 a schválila program jednání.  
 

Hlasování:   

Pro 5 Chaloupek, Kleinová, Brožovský, Gunár, Ibl 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0   

 
2. Členové komise LLV diskutovali o finální verzi hlavní hudební scény. Vzhledem 

k náročnosti přípravy vystoupení skupiny The Tap Tap, navrhl tajemník komise, po 
jednání s dodavatelem pódia, úpravu hlavní hudební scény tak, aby skupina The Tap 
Tap akci zahajovala a předešlo se tak velkým časovým skluzům, které při vystoupení této 
skupiny hrozí. Dále bylo jednáno o honorářích pro skupiny vybrané na základě anket. 
Honorář pro skupinu Blue Rocket byl dohodnut na 10.000 Kč a honorář pro skupinu Čili 
Pepa byl dohodnut na 6.000 Kč. Členové komise dále diskutovali nad vystoupením 
hudební skupiny ze Zschopau, toto vystoupení bude zařazeno do sobotního programu 
hlavní hudební scény. Komise na oplátku vyšle na slavnosti do Zschopau hudební 
skupinu Golf. Honorář za toto vystoupení byl stanoven na 9.000 Kč vč. nákladů na 
dopravu. Komise dále finalizovala celý program a rozpočet LLV, který tvoří přílohu tohoto 
zápisu.  
  
Závěr: Komise LLV ukládá tajemníkovi komise objednat vystoupení skupin Blue Rocket, 
Čili Pepa a Golf, dle výše finančních nákladů.  

 

Hlasování:   

Pro 5 Chaloupek, Kleinová, Brožovský, Gunár, Ibl 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  
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3. Členové komise vybírali plakát, který bude propagovat letošní ročník LLV. Ze čtyř 

předložených návrhů byl vybrán návrh s motivem kostela sv. Mikuláše, Žatecké brány a 
gramofonové desky (viz příloha). Tento návrh bude dále rozpracován na oboustranný 
leták s mapkou jednotlivých částí programu a na zjednodušený plakát, který bude 
zveřejněn na lampách veřejného osvětlení.  
 
Závěr: Komise LLV vybírá zmíněný návrh plakátu a ukládá tajemníkovi komisi zajistit 
rozpracování na požadované varianty a tyto předložit na dalším jednání komise. 
 

Hlasování:   

Pro 5 Chaloupek, Kleinová, Brožovský, Gunár, Ibl 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
4. Členové komise diskutovali o moderátorovi hlavní hudební scény. Členové komise 

vyjádřili spokojenost nad loňským moderováním, kdy páteční program odmoderoval Petr 
Říbal a sobotní pak Aleš Lehký. Rozpočet na moderování dvojice Říbal – Lehký byl 
dohodnut ve výši 10.000 Kč.  
 
Závěr: Komise LLV ukládá tajemníkovi komise zajistit moderování hlavní hudební scény 
ve stejném složení jako v loňském roce, dle výše uvedeného honoráře.  
 

Hlasování:   

Pro 5 Chaloupek, Kleinová, Brožovský, Gunár, Ibl 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
5. Tajemník komise LLV informoval členy komise o doporučení Rady Ústeckého kraje 

schválit dotaci ve výši 200.000,- Kč na pořádání letošního ročníku Letního lounského 
vábení. 

 
Závěr: Členové berou poskytnuté informace na vědomí. 
 

Hlasování:   

Pro 5 Chaloupek, Kleinová, Brožovský, Gunár, Ibl 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
6. Členové komise projednali nabídku spol. Radiohouse, která nabídla mediální propagaci 

Letního lounského vábení v rádiích Frekvence 1, Blaník, Hit Rádio a Rock Rádio. 
Jednalo se o dvě varianty, vždy s týdenní propagací. Cena za propagaci byla v první 
variantě (Frekvence 1, Blaník, Rock Rádio) 34.992 Kč, ve druhé variantě (Frekvence 1, 
Blaník, Rock Rádio) 58.697 Kč. 

 
Závěr: Členové komise odmítají nabídku spol. Radiohouse na propagaci LLV. Komise 
bude i nadále spolupracovat s rádii Relax, Evropa 2 a Rock Rádio, kde spolupráce 
probíhá na základě vzájemné propagace. 
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Hlasování:   

Pro 5 Chaloupek, Kleinová, Brožovský, Gunár, Ibl 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 
7. Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Jindřich Ibl. 
 

Hlasování:   

Pro 5 Chaloupek, Kleinová, Brožovský, Gunár, Ibl 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0  

 
 
8. Členové komise diskutovali nad zabezpečením úklidu a toalet u připravované skluzavky 

v ulici Rybalkova.  
 

Závěr: Členové komise ukládají tajemníkovi komise projednat s provozovatelem 
minipivovaru Zloun možnost využívání toalet v této restauraci. Pokud nebude dohody 
dosaženo, zajistí tajemník komise 2 ks mobilních toalet. Komise dále ukládá tajemníkovi 
zahrnout do úklidu během a po LLV lokalitu, kde bude umístěna skluzavka. V uvedeném 
místě budou zároveň instalovány 2 přenosné popelnice.  
 

Hlasování:   

Pro 5 Chaloupek, Kleinová, Brožovský, Gunár, Ibl 

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval  0   

 
 
9. Další jednání komise LLV proběhne dne 07.06.2017, od 17:00 hod. 
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Účast členů komise na jednání tohoto orgánu 
    
Počet jednání ve 
volebním období 37   

    

Jméno a příjmení: Přítomen Omluven Neomluven 
 Tomáš Chaloupek 35 2 0 
 Josef Klesal 23 13 1 
 Radek Vincík* 16 10 1 
 Eva Kleinová 27 10 0 
 Jindřich Ibl 21 16 0 
 Josef Gunár 34 3 0 
 Václav Brožovský 31 4 2 
 Václav Landa 24 12 1 
 Josef Šupík 28 7 2 

 

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

Schválil: Tomáš Chaloupek  Předseda           22.05.2017   

 jméno  funkce  datum  podpis 
 

Ověřil: Jindřich Ibl    Člen  22.05.2017   

 jméno   funkce    datum  podpis 
 

Zapsal: Michal Ovšonka  Tajemník    22.05.2017   

 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. 6/2017 projednala Rada města 
Loun na své 58. schůzi dne 26.06. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  

 
Usnesení č. 208/2017  
Zápisy z jednání komise Letního lounského vábení RM č. 6/2017, 7/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápisy z jednání komise Letního lounského vábení RM č. 6/2017, ze dne 17.05.2017  
a č. 7/2017, ze dne 07.06.2017 
2) b e r e  n a  v ě d o m í  
rezignaci Ing. Josefa Klesala na funkci člena komise letního lounského vábení RM 
3) 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: 
- DESMOD, s.r.o., Zbehy 824, 951 42 Zbehy, IČ: 50534742, DIČ: SK2120365610 
na vystoupení skupiny Desmod, dne 12.08.2017, celková částka 100.000,- Kč + DPH    
5.250,- Kč. 
- Jan Volhejn, Boleboř 88, 431 21 Boleboř, IČ: 47761938, DIČ: CZ6209161508, na zajištění 
pódia se střechou a LED stěnou vč. kamery, střižny a odbavení, ve dnech 11.08.2017                   
a 12.08.2017, celková částka: 70.000,- Kč + DPH. 
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 - Jan Lemon, Moravská 4, 415 01 Teplice, IČ: 01324497, na zajištění skluzavky (Slide), 
ve dnech 11.08.2017 a 12.08.2017, celková částka 20.000,- Kč 
4) u k l á d á  
Ing. Š a f r o v é, vedoucí KÚ, zajistit uzavření smluv 
T: 15.07.2017 
5) s c h v a l u j e  
výjimku z obecně závazné vyhlášky města Loun č. 2/2013, o stanovení závazných podmínek 
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných podniků (včetně tanečních zábav            
a diskoték) v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku ve městě Louny takto: 
- akce: Letní lounské vábení  
- pořadatel: Město Louny 
- termín konání akce: 11.08.2017 až 12.08.2017 
- hodina ukončení programu: 01:00 h 
- místo konání akce: Mírové náměstí, areál Stromovka, výstaviště Louny 
6) u k l á d á  
Ing. Š a f r o v é, vedoucí KÚ, informovat žadatele o tomto rozhodnutí rady města 
T: 15.07.2017 

Hlasování:   

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

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    

 
 

 


