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Houpy, kroupy,
zajíček je hloupý.
Namaloval vajíčko
červené jak jablíčko.
Tuto a mnohé další velikonoční
říkanky vybásnili v březnu návštěvníci Expozice času ve Šternberku. Pokud složili veršovánku do
té doby, než se přesypala v přesýpacích hodinách minuta, dostali
kraslici z dílny litovelských dětí.
Ostatní říkanky pro mrskutníky si
můžete přečíst na webu expozice
www.expozicecasu.cz.
(ok)

V dubnu oživí Expozici času výstava fotek i swing
Připravujeme: dubnový program
V úterý 16. dubna jsou do
nabídne zájemcům dva koncerty Expozice času zváni všichni přízi výstavu fotografií mladé autorky nivci umění fotografie. Od 17 hodin
Marie „Kaseny“ Červinkové.
se zde bude konat vernisáž výstavy snímků Marie „Kaseny“ Červinkové s názvem Okamžiky lidské
duše. Fotografie zachycují všední
i méně všední okamžiky života od
dětství po stáří. „Vždycky mě bavilo pozorovat svět skrze hledáček
fotoaparátu, je to pro mě nejlepší
způsob sebevyjádření. Nejvíce mě
lákalo focení lidí, nejdříve jen na
V neděli 14. dubna se uskuteč- ulici. Později mě začali oslovovat
ní další koncert místní dechovky lidé z okolí, že by se ode mě chtěli
Šternberanka. Začíná v 15 hodin, nechat vyfotit, a tak jsem se dostana místě nebude chybět občerstve- la k portrétům,“ vysvětluje autorka.
ní. Vstupné je 40 korun.
Výstava potrvá do 20. května.

Pátek 26. dubna si návštěvníci
budou moci zpříjemnit posezením
u swingové hudby a číše vína. Od
18 hodin vystoupí v multifunkčním sále kapela Swing visitors (na
snímku) se svým pestrým repertoárem (J. Suchý a J. Šlitr, D. Ellington, P. Simon atd.). Vstupenky za
40 korun jsou k dostání v Městském
informačním centru ve Šternberku,
na místě budou stát 60 korun.
Máme za sebou: v březnu zahrála
v Expozici času dechovka, konala se výstava o vodě společnosti
VHS Sitka, s velkým úspěchem se
setkala Módní galaakce a také cestovatelské povídání Letem světem
o přežití v džungli.
(alv)
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Zajímavosti z Expozice času: STONEHENGE
Stonehenge je bezesporu jednou
z nejpozoruhodnějších staveb na
světě. Nachází se ve střední Anglii,
přibližně 130 km na západ od Londýna. Kruhová struktura sestavená
z obrovských stojících kamenných
megalitů vážících 25 tun s napříč
zavěšenými kameny (henges) stojí na salisburské pláni přibližně
5000 let. O důvodu jejího vzniku
se dodnes vedou spory. Bylo to náboženské místo, pohřebiště, místo kultovních setkání lovců doby
bronzové nebo obranný systém?
Byla to observatoř, kterou kmeny
používaly jako primitivní časomíru?
Přestože vědecká obec nemá
jednotný názor na teorie představující Stonehenge jako důmyslný
„počítač“ celé řady astronomických
jevů, je základní astronomická
orientace této megalitické stav-

Nejlepší lék?
ČAS A SMÍCH 

by nezpochybnitelná. Na rozdíl
od většiny starověkých a středověkých staveb kultovně náboženského charakteru není hlavní osa
Stonehenge shodná se světovými
stranami. Pozorovatel, který stojí
uvnitř Stonehenge u tzv. Oltářního
kamene, může průzorem v kamenné bráně zaměřit pomocí dalších
dvou „patních kamenů“ místo, na
kterém vyjde Slunce v okamžiku
letního slunovratu. Jedná se o nejsevernější bod, v němž může Slunce vyjít. Okamžik letního slunovratu také určuje periodu, s jakou se
opakuje cyklus ročních období. Pro
naše předky měl proto Stonehenge
neocenitelný význam při určování
běhu času a byl zásadní pro sestavení přesného kalendáře.
O něco důmyslnější kalendáře
byly sestaveny na základě period

dvou nebeských těles – zpravidla
Slunce a Měsíce. Pokusy o vytvoření tohoto lunisolárního kalendáře
ve Stonehenge může dokládat fakt,
že s pomocí průzorů v branách lze
zaměřit i polohy tzv. měsíčních
extrémů – tj. míst, mezi kterými na
obzoru vychází Měsíc.
Vnější kameny s překlady vytvářejí tzv. Sarsenův kruh. Původní
počet kamenů (30) naznačuje
souvislost s délkou cyklu měsíčních
fází (29,5 dne). Pomocí vnitřních
bran, tzv. trilitů, které vytvářejí tvar
podkovy, lze zaměřit polohy dalších
slunečních a měsíčních extrémů.
Kruh z tzv. modrých kamenů patrně souvisel spíše s náboženskými a
magickými rituály, jeho astronomický význam se nepodařilo doložit.

zdroj: Createam

Lidé vyzdobí Expozici času
svými hodinami, přijďte se na ně podívat
Ciferníky ukazující čas na zdech
kuchyně, nočním stolku či v recepci hotelu. Dnes už je tam lidé ze
Šternberka a okolí nenajdou. Své
hodiny zapůjčili do Expozice času.
Zajímavé kousky budou vystaveny
během dubna.
Galerii obohatí nejméně jedenáct
hodin. Mezi nimi převládají zejména
hodiny z Chronotechny. Návštěvníci
expozice tak zhlédnou budíky nejrůznějších barev, nástěnné hodiny,
cestovní hodiny či stolní budík se
sloupky. Ten poskytl do minigalerie

Vladimír Kočí. „Zhruba před dvaceti
lety stával budík v recepci v kempu.
Recepční jej využívali při nočních
službách. Hodiny jsou ještě funkční,“ nastínil Kočí.
Ke každým hodinám se váže
nějaký osobní příběh, který bude
u některých exponátů popsaný.
Pokud tedy máte doma zajímavé
kousky, doneste je do Expozice
času a poodhalte tak jejich historii, tajemství. Expozice času pak
v sobě ponese zase o něco větší
kus Šternberka.
(ok)
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