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Expozice času nabídne přednášku i výstavu fotek
Připravujeme: nový rok je tu a s ním
i aktuální nabídka programu v prostorách Expozice času.
V úterý 22. ledna 2013 se bude

Doseděl posluchačům představí
výhody a nevýhody této reformy
a povypráví také o penzijním připojištění a doplňkovém penzijním
spoření. Vstupné je 30 korun.
Foto: B. Ptáček
Ve stejný den se v prostorách
Expozice času sejdou účastníci
Virtuální Univerzity 3. věku z celé
Moravy. Na setkání přijede přes
sto studentů, které přivítá starosta
Šternberka Stanislav Orság a další
zástupci města spolu s představiteli projektu virtuální univerzity.
Senioři obdrží certifikát o absolvood 19 hodin konat třetí díl před- vání studia a prohlédnou si Exponáškového cyklu Finanční gramot- zici času.
nost, tentokrát na téma Důchodová
V sobotu 26. ledna 2013 se od
reforma. Odborník na finance Emil 17 hodin uskuteční vernisáž výsta-

vy fotografií amatérského fotografa Bohouše Ptáčka z jeho cest
na kole po Evropě (na snímku).
Výstava s názvem Po vlastní ose
aneb cestou a necestou z Čech až
na konec Evropy nabídne obrázky
z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Švýcarska, Francie
a Španělska a k vidění bude až do
23. února 2013.
Máme za sebou: V prosinci zhlédli
návštěvníci dokument skupiny Ztohoven s názvem Občan K., vyslechli
si přednášku o stavebním spoření
a senioři se zúčastnili lekce Virtuální Univerzity 3. věku. Děti si pak
těsně před Vánoci vyrobily originální ozdoby na stromeček.
(alv)
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Téma měsíce: ČAS a vývoj pracovní doby
Mzda ve středověku se určovala
ve vztahu k pracovnímu dni; standardním měřítkem práce bylo denní světlo. Regulace pracovní doby
byla v tomto pojetí různá: v Paříži
začínali valcháři pracovat v okamžiku kdy „rozeznali osobu na ulici v denním světle“. V Hamburku
v roce 1375 končili kováři svou denní práci na podzim, „když se slunce
zbarvilo do zlata“, a v zimě, „když
den ustoupil noci“.
Kritériem zahájení a konce pracovní doby byla také schopnost
rozeznat v narůstající tmě dvě
mince. Velkou důležitost při vymezování pracovního dne měly časové signály, které zajišťovaly tzv.

Nejlepší lék?
ČAS A SMÍCH 

-nakreslila Tereza Javorská-

„pracovní zvony“. Svým zvoněním
se odlišovaly od komunálních či
církevních zvonů. Rostoucí význam
pracovní síly vedl postupně nejenom k vymezení pracovního dne
touto formou, ale pomocí zvonů se
oznamovala i polední přestávka.
Vynález mechanických hodin
přinesl ještě větší snahu o přesné měření pracovního času a produkce. V pozdním středověku se
z původně abstraktního vymezení
dne na „hora“ (hornická směna či
čtvrtina dne) vyvinula mlhavá, ale
stále konkrétnější perioda hodiny,
jež nastolila pevnější vztah mezi
časem a mzdou. Hodinová mzda
jako běžná forma platu se ujala ve

větší míře až koncem 18. století.
S rostoucí industrializací se spor
o měření pracovní doby stává velkým tématem sociálních konfliktů.
Nastává souboj o délku pracovní
doby, která byla pod diktátem „ekonomiky času“ nelidsky prodlužována, až byla po mnoha rozepřích a
bojích zredukována na „normální
pracovní den“.
Otázka měření pracovního času,
nebo jinými slovy téma délky pracovní doby, odpočinku, dovolených,
pružné pracovní doby, časových
výkazů či penzijního věku, zůstává
i nadále stěžejním politickým tématem dnešní společnosti.

zdroj: Createam

Přineste do sbírky staré hodiny!
Mnoho návštěvníků Expozice času
při prohlídce některých exponátů zvolá: Tenhle budík jsme doma
mívali taky! nebo Přesně tyto hodiny si pamatuju od babičky! Pokud i
vy patříte mezi ně nebo máte doma
kousek, který byste rádi vystavili,
doneste jej do Expozice času na
ulici ČSA 19 ve Šternberku. V přízemí se totiž chystá stálá výstava
těchto předmětů.
Nemusí jít jen o staré hodiny
nebo budíky; přinést můžete cokoli,
co nějak souvisí s tradicí hodinářské výroby ve Šternberku. Exponát
pak bude vystaven i s popiskem a
jménem majitele. Za všechny příspěvky předem děkujeme!
Bližší informace podá vedoucí
Expozice času na telefonním čís-

Foto: A. Gerža

le 587 571 237 nebo na e-mailu
expozice@mkzsternberk.cz.
Další novinka se týká tradičního brněnského veletrhu. Expozice
času se stejně jako loni představí
na známém veletrhu cestovního
ruchu Regiontour 2013 v Brně, a
to od 17. do 20. ledna 2013. Ve
čtvrtek 17. ledna dostane expozice
tříhodinový prostor na vlastní prezentaci na pódiu: návštěvníci tak
uvidí ukázky animačních programů
a vyzkouší si různé soutěže. (alv)
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