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Expozice času chystá na blížící se
turistickou sezonu několik novinek. Kromě rozsáhlejší brožury,
která bude podrobně informovat
o jednotlivých sálech expozice,
se propagační materiály rozrostly
o plakát z dílny designéra Ivana Svárovského (část plakátu na
snímku vlevo). Originální koláž
bude k vidění nejen ve Šternberku, ale i v jiných (blízkých i vzdálenějších) městech. O nové brožuře
budeme zájemce informovat hned,
jakmile bude k dispozici.
(alv)

Expozice času zve na přednášku o přežití v džungli
Připravujeme: v březnu nabídneme návštěvníkům Módní galaakci,
cyklus o cestování Letem světem,
koncert dechovky i novou výstavu.

Od 23. do 31. března vždy od
10 do 16 hodin (kromě pondělí)
bude v prostorách multifunkčního
sálu k vidění výstava Vodohospodářské společnosti Sitka, s.r.o.,
a to u příležitosti 20. výročí založení
této společnosti. Výstava fotografií
a autentických předmětů zároveň
připomene 20. výročí Světového
dne vody.
Čtvrtek 28. března bude patřit všem slečnám, paním, dívkám
a dámám. V multifunkčním sále
se totiž objeví přehlídkové molo a
V neděli 10. března zahraje od Módní galaakce pořádaná v rámci
15 hodin místní dechovka Štern- Dámského klubu může začít. Od
beranka. Vstupné je 40 korun, chy- 19 hodin si tedy nenechte ujít přebět nebude občerstvení.
hlídku nových modelů, prezentaci

místních butiků atd. Podrobnější
informace najdete na straně 2.
V pátek 29. března vystřídá
módu zcela odlišné téma: student
Univerzity obrany Petr Homola totiž
zájemcům povypráví o dvoutýdenním výcviku v přežití v džungli, který
absolvoval ve Francouzské Guyaně.
Vstupné na přednášku z cyklu Letem světem je 40 korun, začátek je
naplánován na 19 hodin.
Máme za sebou: V měsíci únoru
zahájili studenti Virtuální univerzity
3. věku již třetí semestr, tentokrát
na téma Lidské zdraví. Promítal se
také český dokument Rok konopí
a pokračovala výstava o cestování
po Evropě.
(alv)
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Téma měsíce: pražský orloj
Orloj na Staroměstské radnici patří již více než 500 let ke skvostům
a nejvíce obdivovaným památkám
Prahy. Původně jednoduchý orloj
sestrojil v roce 1410 hodinářský
mistr Mikuláš z Kadaně. V roce
1490 jej předělal a do ojedinělé
dokonalosti rozvinul mistr Hanuš.
Orloj sestává ze tří na sobě
nezávislých částí. První, horní částí
je mechanismus uvádějící každou
hodinu do pohybu 12 figurín apoštolů. Horní část doplňují sošky
kostlivce tahajícího za provaz a
zvedajícího přesýpací hodiny, symbol neodvratné smrti, dále Turek,
Lakomec a Marnivec a ve výklenku umístěný kohout. Druhá, střední
část ukazuje nejenom běžný čas,
ale díky kruhovým sférám také
pohyb Slunce a Měsíce souhvězdími zodiaku. Vychází ze středově-

Nejlepší lék?
ČAS A SMÍCH 
Nasaďte si
ochranné klobouky,
už přichází
houbaři...

kého názoru, že Země je středem
vesmíru. Spodní a nejmladší část (z
roku 1866) je kalendář představující dny a měsíce. Celkem 12 malířských medailonů – měsíců – znázorňuje roční koloběh života na
venkově a je dílem Josefa Mánesa.
V letech 1552 až 1572 byl mechanismus orloje dále zdokonalen Janem Táborským z Klokotské Hory.
Jedinečnost pražského orloje je
opředena legendou o mistru Hanušovi, kterou ve Starých pověstech
českých uchoval spisovatel Alois
Jirásek. Podle této legendy byl mistr Hanuš radními města oslepen,
aby nemohl sestrojit podobný orloj
nikde jinde na světě. Mistr Hanuš se
jim pomstil tím, že orloj porouchal a
ten se na dalších 80 let zastavil.

zdroj: Createam

Za koledu odměníme
originální kraslicí
Kraslice s rafičkami, ciferníky či
celými hodinami. Takové velikonoční ozdoby si odnesou domů někteří
návštěvníci Expozice času. Stačí
jen sebrat odvahu i fantazii a utkat
se s časem.
Velikonoční soutěž zpestří prohlídky muzea od poloviny března.
Úkol bude znít jasně: zveršujte do
minuty velikonoční říkanku. Čas
soutěžícím změří minutové přesýpací hodiny. Pokud se jim podaří
koledu napsat do konce, uzavřít
myšlenku i verš, kraslice bude
jejich. Všechny hravé texty pak
velikonočně naladí web Expozice
času, kde je budeme postupně
zveřejňovat. A na své si přijdou i
autoři: o Velikonočním pondělí se
totiž vydají mrskat s originální veršovánkou.
(ok)

Expozice času se promění v ráj módy
Multifunkční sál Expozice času se
28. března poprvé promění v přehlídkové molo. Projdou se po něm
modelky, které předvedou nové a
extravagantní jarní kolekce módních návrhářů i místních butiků.
Galaakci zpestří zpěvačka Michaela Grohmanová.
Diváci si prohlédnou kalhoty,
sukně, saka či kabátky. Vychutnají si i detaily na špercích, botách,
kabelkách a dalších módních doplňcích.
U mikrofonu se na pódiu blýskne také Šternberanka Michaela
Grohmanová. Ta bodovala v populární televizní soutěži Superstar,

kde na ni vsadila divokou kartu
Ewa Farná.
Návštěvnice všech generací se
navíc dozví, jak být krásné a zdravé. Odborníci na manikúru, kosmetiku a další specialisté jim poradí
u jednotlivých stanovišť v zadní
části sálu. Módní galaakce začne
v 19 hodin.
Manekýnky předvedou v Expozici času zajímavé oblečení poprvé,
ale rozhodně ne naposled. Přehlídkové molo je totiž složené z dřevěných dílčích částí a dá se nastavit
jeho délka i výška. Milovníci módy
se tak mohou těšit na další plánované přehlídky.
(ok)

Expozice času Šternberk
ČSA 19, 785 01 Šternberk
Kontakty: expozice@mkzsternberk.cz | +420 587 571 237/278 | www.expozicecasu.cz
vydala Městská kulturní zařízení, p.o. v březnu 2013, 11. vydání

