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Činnost Mekuc v prosinci 2020
Program akcí Mekuc na prosinec 2020 bude zveřejňován
na webu a fb Mekuc podle možností otevření poboček
Mekuc vycházejících z aktuálního nařízení vlády.

Vánoční nabídka
zvýhodněného vstupného
na vybrané pořady

Vánoční nabídka vstupenek za zvýhodněné ceny – z připravovaných pořadů
pro následující část sezóny jsme vybrali napříč žánry představení, která nabízíme
našim návštěvníkům v předvánočním období za zvýhodněnou cenu jako poděkování
za přízeň a stálý zájem o kulturu.

15. 1. | Bratři Ebenové – koncert
(450 Kč)
20. 1. | Divadlo Verze:
Šťastný vyvolený (370 Kč)

Skvělým tipem na vánoční dárek je také dárkový poukaz Mekuc.
Po fotografickém projektu Umění v obýváku Mělnické kulturní centrum
připravuje výtvarnou výzvu i pro rodiny s dětmi nebo milovníky tvoření.
Před MKD bude letos připravený vánoční strom k částečnému ozdobení výtvory
z „rodinných dílen”. Fantazii se meze nekladou, jen prosíme o ozdoby, které
vydrží rozmary zimního počasí a nerozlepí se při prvním dešti nebo sněžení.
Pro zájemce o tvoření ozdob, kteří nedisponují vhodným materiálem nebo nápady,
máme připravené řešení – postup na výrobu dřevěných ozdob včetně
materiálu. V případě zájmu je možné vyzvednout balíček s dřevěným materiálem, kartonem, přírodním provázkem a podrobným návodem i s šablonou ve
výdejním okénku TIC Mělník v ulici Legionářů. Výdejní okénko je otevřeno od
18. 11. 2020 vždy v pondělí, středu a pátek od 14.00 do 17.00 hodin. Ozdobení
vánočního stromu před MKD proběhne v průběhu úterý 8. 12. 2020,
podrobné informace budeme zveřejňovat na webu a fb Mekuc dle aktuálních
změn v opatřeních vydaných vládou ČR. Přidávat další ozdoby na vánoční strom
je možné i kdykoliv po 8. 12. 2020.

5. 2. | Studio DVA: Brouk v hlavě
(370 Kč)
25. 2. | Štefan Margita: INTIMITY
– koncert (470 Kč)
23. 3. | OLDstars: Margaritě
(270 Kč)
26. 3. | Divadlo Polárka: Vinnetou
– rodinné představení
(100 Kč)
21. 4. | Karel Plíhal – koncert
(330 Kč)

pod stromeček
www.mekuc.cz

26. 4. | Komorní Divadlo Kalich:
Enigmatické variace aneb
Láska až za hrob (370 Kč)

Ceny divadelních představení jsou uvedeny pro I. kategorii sedadel.
Vstupenky nakupujte on-line na www.mekuc.cz do 22. 12. 2020, poté budou
vstupenky v prodeji za běžnou cenu. Po otevření pokladen Mekuc bude možné
zakoupit vstupenky do 22. 12. 2020 i v pokladně MKD a v TIC Mělník.

Turistické informační centrum otevřelo výdejní okénko
Od druhé poloviny listopadu jsme otevřeli „výdejní okénko TIC”, kde vždy v pondělí, středu a pátek od 14 do 17 hodin probíhá výdej
objednaného zboží, jehož nabídka je zveřejněna na webu www.ticmelnik.cz a na fb profilu TIC Mělník.
Nemáme ambice konkurovat e-shopům, není možné mít v nabídce všechno zboží – vybrali jsme dárkový a vánoční sortiment. Zboží budeme
postupně doplňovat. Naše možnosti jsou omezené, je potřeba počítat s tím, že zboží je možné platit pouze na místě a pouze platební kartou
– není tedy možné vracet peníze za vstupenky do MKD. Vracení vstupenek bude probíhat po otevření obou pokladen Mekuc. Bližší
informace o objednávání zboží najdete na www.ticmelnik.cz.

www.mekuc.cz

Městská knihovna v novém
V prvních prosincových dnech proběhne v městské knihovně ještě kontrola správného umístění knih,
kterých bylo během listopadu přestěhováno a zařazeno do nových regálů více jak 50 tisíc, a dokončeny
budou veškeré poslední úpravy interiéru, abychom našim čtenářům mohli poskytovat služby, na které
jsou zvyklí. Pokud vládní opatření dovolí městskou knihovnu otevřít, velmi rádi přivítáme
v nových prostorách na adrese náměstí Karla IV. 3559 naše čtenáře už 7. 12. Věříme, že naši
novou vstřícnější otevírací dobu začnou využívat nejen současní, ale i noví čtenáři. Dveře půjčovny pro
čtenáře budou otevřeny v pondělí a ve středu od 10 do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do
17 hodin a v sobotu pravidelně od 9 do 12 hodin. Možnost navštívit prostory nové knihovny nabízíme také mezi vánočními svátky. Půjčit či vrátit knížku nebo se jen podívat na nové prostory
bude možné v úterý 29. 12. od 8 do 12 hodin a ve středu 30. 12. od 13 do 17 hodin.
Jakkoliv doufáme, že se s našimi čtenáři budeme v prosinci už setkávat osobně, nechceme slavnostní
představení nové knihovny ničím omezovat. Proto Týden mělnické knihovny a s ním spojený bohatý
program přesouváme na leden od 11. do 16. 1. 2021.
Služby knihovny nabídneme od 7. 12. za každých okolností, i kdyby to bylo možné pouze „na dálku“ bez možnosti otevření
knihovny veřejnosti.
Novým čtenářům nabízíme možnost registrace elektronicky. V době od 7. do 9. 12. se mohou registrovat zdarma, bez úhrady registračního
poplatku.
Díky novému modernějšímu knihovnickému programu si mohou registrovaní čtenáři prostřednictvím on-line katalogu nejen zarezervovat
vybrané knihy, ale za určitých podmínek lze on-line také prodloužit výpůjčku.
Nově budou mít registrovaní čtenáři možnost půjčování e-knih, rovněž prostřednictvím knihovního on-line katalogu. Služba bude spuštěna
během prosince.
Chybí-li čtenářům naše knížky a možnost číst i v době uzavření knihovny, nabízíme možnost objednání vybraných knížek e-mailem
a jejich následné vyzvednutí ve výdejním okénku městské knihovny, které bude otevřené 3 x týdně.
Podmínky poskytování výše uvedených služeb jsou podrobně popsány na našich webových stránkách (odkaz knihovna / služby) a na facebookovém
profilu městské knihovny. Pro případ, že knihovny zůstanou i v prosinci zavřené, uvádíme na našem webu také odkazy na stránky, které nabízejí
četbu online (odkaz knihovna / pro čtenáře).
Za každých okolností se v prosinci těšíme na sněhové vločky pro Čtendu od všech dětí, které vyslechly naší výzvu. Přebírat je budeme buď osobně
(bude-li otevřeno), nebo pro ně připravíme schránku, kam bude možné vločky vhodit. Fotografie vloček zveřejníme na facebookovém profilu
knihovny, během slavnostního Týdne mělnické knihovny vločky vystavíme.
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