OPATŘENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ A
PROVOZU MĚSTSKÉHO KULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ UNIČOV
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 vydaném za
účelem ochrany obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, se upravuje pořádání kulturních akcí ze strany MKZ
Uničov a provoz MKZ Uničov, a to následovně:

KULTURNÍ POŘADY
O konání, zrušení či přeložení kulturních pořadů s počtem prodaných vstupenek nad 100 ks
nebo s plánovanou kapacitou nad 100 osob bude rozhodnuto individuálně s ohledem na vývoj situace
v rámci prevence a s ohledem na stanovisko uměleckých agentur či samotných umělců.
Ke dni 10.3.2020 se ruší divadelní představení SHIRLEY VALENTINE v původním termínu
konání (11.3.2020, kinosál MKZ Uničov). Vstupenky na toto představení zůstávají v platnosti,
v jednání je náhradní termín představení.
O konání, zrušení či změně termínu dalších plánovaných pořadů bude MKZ Uničov
informovat veřejnost v následujících dnech. Jedná se o pořady:
25.3.2020 – stand-up comedy show NA STOJÁKA (kinosál MKZ Uničov, začátek v 19:00 hodin)
31.3.2020 – koncert THE CHILKATS (DE) (malý sál MKZ Uničov, začátek v 19:00 hodin)
2.4.2020 – koncert PETRY JANŮ A SKUPINY AMSTERDAM (kinosál MKZ Uničov, začátek v 19:00
hodin)
5.4.2020 – koncert v rámci Kruhu přátel hudby Uničov – MAREK KOZÁK (koncertní síň, začátek
v 18:00 hodin)
4.5.2020 – divadelní představení BENÁTKY POD SNĚHEM (kinosál MKZ Uničov, začátek v 19:00
hodin)
Všechny vstupenky na uvedené pořady zakoupené v rámci předprodeje zůstávají v platnosti.

KINO DRUŽBA UNIČOV
Plánované projekce ze strany MKZ Uničov nebudou rušeny, avšak ke změnám programu
může dojít ze strany filmových distributorů (změny termínů filmových premiér). Stejně tak se neruší
předprodej vstupenek na filmová představení. Pokud byly vstupenky zakoupeny v předchozích dnech,
v případě přehodnocení své účasti mohou diváci vstupenky vrátit v Městském informačním centru
(Masarykovo náměstí 29, Uničov) nebo v pokladně kina Družba.
Kapacita na všechna filmová představení bude snížena na 95 osob. Ruší se místenkový
prodej, diváci si mohou zvolit sezení v sále dle vlastního uvážení.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Služby a provozní doba MIC Uničov zůstávají beze změny.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Služby a provozní doba Městské knihovny zůstávají beze změny.

MUZEA
Služby a provozní doba Muzea vězeňství a Muzea u Vodní branky zůstávají beze změny.

Toto opatření má platnost od 10.3.2020 do odvolání. MKZ Uničov průběžne vyhodnocuje
veškerá omezení či rizika spojená s konáním kulturních akcí pro veřejnost a v následujích dnech bude
informace o nich upřesňovat.

V Uničově 10.3.2020

Ing. Radim Sedláček
ředitel MKZ Uničov

