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FOTOGALERIE ze zábavné akce v aquaparku
Foto 4x: Expozice času

První srpnový den čekal na děti v
olomouckém aquaparku zajímavý
program: soutěžily totiž s Expozicí času o plyšového medvídka
Kukyho, leporela, omalovánky a
další ceny. Nejprve si vyzkoušely jízdu na tobogánu na čas (nejrychlejší
to zvládly pod 22 vteřin!), potom
zapojily také hlavičky a lámaly si je
nad bludištěm či souhvězdími. Ceny
tak brzo našly své majitele... (alv)

Srpnový program v expozici potěší malé i velké děti
Připravujeme: srpen je měsíc prázdnin, přitom si na své přijdou malí
návštěvníci i dospělí. Chystá se pro
ně Muzejní noc, Strašidelná expozice i film Bídníci.
V sobotu 3. srpna se od 21.00
uskuteční populární Muzejní noc
pro všechny děti, tentokrát na téma
Poznej své smysly. Děti se projdou
potemnělým muzeem, kde je budou
navádět pouze svítící „tyčinky“. Po

cestě si poslechnou snídající vladaře před bitvou u Slavkova, vydají se
s Íkarem k zářícímu slunci, přivoní
k parfémům žen z různých historických období a podle chuti budou
hádat dobroty z tržiště pod olomouckým orlojem.
Akce je určena všem dětem bez
rozdílu věku, vstupné je 50 korun.
Chybět nebude ani občerstvení.
Středa 21. srpna pak bude patřit

dospělým příznivcům kinematografie: od 19.30 se zde bude promítat
britský muzikál z roku 2012 Bídníci
s Anne Hathawayovou v hlavní roli,
vstupné činí 70 korun.
Prázdninový program pak završí další akce: Strašidelná expozice.
Stezka odvahy je určena pro otrlé
od 5 do 99 let, a kdo ji zvládne,
může se těšit na odměnu. Začínáme 30. srpna ve 21.00.
(alv)
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FOTOGALERIE z vernisáže výstavy T. Loutockého
Foto 4x: Expozice času

V polovině července se v Expozici
času konala vernisáž výstavy fotografií Tomáše Loutockého ze Šternberka, který se věnuje fotografování v nejrůznějších podobách.
Výstava prezentuje jeho tvorbu
v oblasti portrétů a potrvá až do
konce srpna.
(alv)

Nejlepší lék?
ČAS A SMÍCH 

Literární soutěž je u konce,
o speciální hodiny bojuje 8 autorů
Kdy se mi v životě zastavil čas.
Takové téma zpracovali do různých
žánrů účastníci literární soutěže. O
prvenství bojují autoři celkem dvanácti textů. Jejich povídky, básně,
ale i slogany nyní pročítají členové
odborné komise. V ní zasedli režisér
Českého rozhlasu Tomáš Soldán,
vedoucí Expozice času Karolina
Opatřilová a redaktorka Šternberských listů Alena Vyslyšelová.
V Expozici času se sešly barvité příběhy od osmi autorů, přičemž
jedna ze soutěžících zaslala čtyři

příspěvky. Věk pisatelů se pohybuje od šesti do třiašedesáti let. Mezi
prózou a poezií překvapilo třeba
přání pro školy. Někteří autoři připojili dokonce i obrázky, které dokreslují atmosféru jejich příspěvku.
Kdo nakonec vyhraje speciální
hodiny „ušité na míru“, bude jasné
na začátku září. Tehdy se sejdou
také všichni spisovatelé. Dozví se,
čím porotce zaujali, a také to, co
mohou ve svém psaném projevu
zlepšit. Společně si navíc poslechnou tři nejlepší texty.
(ok)
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