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Omezení provozu v pobočkách Mekuc
Stejně jako všechna ostatní kulturní zařízení v republice, i pobočky Mělnického kulturního centra musely již v půli března výrazně 
omezit svůj program a přizpůsobit provoz vládním nařízením. Kulturní představení v Masarykově kulturním domě, na něž se těšilo 
mnoho diváků, se v řadě případů daří přesouvat na pozdější termíny. Zakoupené vstupné na zrušená představení bude proplaceno  
v plné výši, podrobná pravidla vracení vstupenek včetně možnosti bezhotovostního vrácení vstupného najdou zájemci na našem 
webu www.mekuc.cz. Věříme, že se podaří dodržet Vládou ČR plánované termíny otevírání kulturních institucí pro veřejnost,  
a budeme Vás moci ve všech našich pobočkách opět přivítat 8. 6. 2020.

Moje kino LIVE - vítejte v kině u Vás doma!
Mělnické kulturní centrum už několik let nahrazuje mělnickým příznivcům kinematografie chybějící funkční kinosál projekcemi klubového kina pro 
náročné diváky Film mekuc. Nyní se Mekuc zapojil do pozoruhodného kulturního projektu Moje kino LIVE, který přináší po zaplacení vstupného 
možnost domácí streamované projekce s atmosférou skutečného kina. Diváci mají možnost už půl hodiny před samotným promítáním i během filmu 
komunikovat pomocí online chatu s ostatními diváky a často i zajímavými hosty. Zakoupením vstupenky v online předprodeji Mekuc přitom diváci 
podpoří kulturu ve svém městě. Prvním filmem, který sledovali zájemci prostřednictvím Mekuc, byl neobyčejný dokument Dan Přibáň: Deset let 
v trabantu. Živé komentáře hlavního hrdiny divákům jistě připomněly i pravidelně vyprodané mělnické přednášky neobyčejného cestovatele, který má 
u nás mnoho příznivců a obdivovatelů. Také následující snímky byly výběrem toho nejzajímavějšího, co může současný film nabídnout. Za zmínku stojí 
určitě například Měsíc Jupitera, Zrcadlení tmy a povídání s Jaroslavem Duškem či Bílý bílý den.

TIC Mělník v době neturistické
Turistická sezóna se letos musí obejít bez svého tradičního začátku v podobě mnoha akcí, bez nichž jsme si jaro donedávna nedokázali představit.  
O to pečlivěji se Turistické informační centrum Mělník připravuje na letní sezónu, tím spíš, že je možné očekávat zvýšené množství návštěvníků z České 
republiky. Mělník jim chceme představit nejen jako město s bohatou středověkou historií, ale jako město živé a stále se rozvíjející i později. Výrazně 
tomu tak bylo například ve 20. a 30. letech 20. století, jak prokázala výstava Prvorepubliková architektura na Mělníku uspořádaná k oslavám  
100. výročí republiky v MKD. Právě touto výstavou je inspirována okružní procházka Mělníkem, kterou návštěvníky provede nově vydaný informační 
leták s přehlednou mapkou a stručným popisem nejzajímavějších mělnických prvorepublikových architektonických památek.
Vyzkoušet si, jak dobře znáte tyto budovy, které patří k perlám mělnické moderny, můžete také díky poznávacímu kvízu, který najdete graficky  
zpracovaný na www.ticmelnik.cz.

Vyhodnocení hry Stopy Rychlých šípů
Když jsme v únoru vyhlašovali pátrací hru pro děti Stopy Rychlých šípů, nikdo z nás netušil, co se bude dít v březnu. Uzávěrka soutěže byla plánována 
ke konci trvání výstavy Pocta Rychlým šípům v galerii Ve Věži, na 22. března 2020. Ale už od 13. března jsou knihovny i galerie z rozhodnutí vlády 
uzavřené pro veřejnost a výstava byla proto předčasně ukončena. Přesto se naší pátrací hry stihlo zúčastnit téměř sto pátračů, a to jak z řad čtenářů 
knihovny, tak i z řad turistů a návštěvníků města Mělníka. Ti dostali svou odměnu v Turistickém informačním centru. Ze správných odpovědí čtenářů 
knihovny jsme vylosovali tři výherce, kteří se mohou těšit na knihu komiksů Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství a drobné dárky, rovněž 
s motivem Rychlých šípů. A kdo se tedy může těšit z výhry? Zde jsou vylosovaná čísla čtenářských legitimací: 10100, 10811 a 11186. Zatím bohužel 
není možné ceny předat osobně, ale hned po otevření knihoven pro veřejnost se s výherci spojíme.

Rozhodli jsme se také o měsíc prodloužit dětskou výtvarnou a literární soutěž Se Čtendou na stromy. Původní termín ukončení byl 30. dubna. Protože 
jsme se však v době omezeného pohybu jen málo dostali do přírody, nebyla ta správná inspirace. Nyní už můžeme při dodržení všech bezpečnostních 
pravidel na procházku, a tak se Čtenda těší, co vše vás napadne. Soutěž je prodloužena do 30. května, podrobnosti najdete na našem facebooku 
a webu. Své soutěžní příspěvky můžete posílat na e-mail detske@mekuc.cz.

Jinak knihovny samozřejmě v době uzavření nezahálí. Věnujeme se údržbě knižního fondu – opravujeme, balíme, vyřazujeme staré a nevyužívané 
knihy. Také stále zpracováváme nové knihy, aby naši čtenáři měli co číst, až se knihovny znovu otevřou. 

Aktuální informace z poboček Mekuc najdete na webových stránkách www.mekuc.cz a na facebookovém 
profilu Mělnického kulturního centra.
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