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1. NAROZENINY

Koláž: Expozice času

V neděli 11. listopadu 2012 oslaví Expozice času první výročí své
existence. Jak? Od 14 hodin čeká
na děti tak trochu jiná expozice:
jindy vážné sochy si totiž na sebe
vezmou pestré oblečení a masky.
Děti dostanou pracovní listy a jejich
úkolem bude odpovědět na všechny otázky. Mohou také nakreslit
narozeninová přání, která budou
v 16.30 slosována: výherci obdrží
zajímavé ceny. Od 17 hodin pak
zahraje kapela True Colors. Vstupné je dobrovolné.
(alv)

Expozice času nabídne dokument i nové přednášky
Připravujeme: v listopadu se bude
v Expozici času konat oslava narozenin i nový cyklus přednášek.
Ve čtvrtek 15. a 29. listopadu

V neděli 11. listopadu oslavíme
rok fungování Expozice času spolu s dětmi, které se od 14 hodin
můžou těšit na zábavné hry a soutěže o ceny; pro dospělé je pak
z akce Repro: 60. léta
určen koncert skupiny True Colors,
který začne v 17 hodin.
V úterý 13. listopadu čeká na
návštěvníky akce s názvem Repro:
revoluce. Od 19 hodin se bude promítat dokument Olgy Špátové Největší přání, program doplní novinové články z 80. a 90. let i tehdejší
videoklipy. Vstupné je 50 korun.
bude pokračovat Virtuální UniverziV listopadu začíná zbrusu nový
ta 3. věku na téma Čínská medicí- cyklus přednášek s názvem Finančna v naší zahrádce. Začátek je jako ní gramotnost. Určen je všem, kteří
vždy v 10 hodin.
se zajímají o své peníze, chtějí se

dozvědět, jak nejlépe ušetřit, a rádi
by se zorientovali v komplikovaném
světě financí. První díl na téma Chyby ve spoření se uskuteční v úterý
20. listopadu v 19 hodin, vstupné
je 40 korun. V prodeji je také permanentka: za 300 korun získáte
vstup na všech 11 přednášek.
Máme za sebou: V říjnu byl zahájen
cyklus Virtuální Univerzity 3. věku,
zahrála dechovka Šternberanka a
ve Filmovém klubu se promítal dokument Rock života zabývající se skupinou Katapult. S olomouckou kapelou Syrinx se návštěvníci vrátili do
60. let (na snímku), program uzavřela přednáška o významném objevu
v jeskyni v Javoříčku.
(alv)
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Kdy začíná den a noc? Co národ, to jiný přístup
Jen málo věcí ovlivňuje náš život
více než střídání dne a noci, světla
a tmy, spánku a bdělosti. Pradávným problémem při dělení dne a
noci byl začátek a konec. Egypťané
a Římané zahajovali den o půlnoci,
pro Babyloňany, Peršany a Syřany začínal nový den s východem
slunce a pro Židy a Číňany s jeho
západem. Arabové vítali další den
v pravé poledne. Vyjádření určitého
časového intervalu bylo spojováno spíše s konkrétní činností než
s mechanickou abstrakcí.
Více než naléhavost přesnosti to byla potřeba stejnorodosti,
která přivedla Babyloňany k racionálnímu způsobu vymezení a zna-

Nejlepší lék?
ČAS A SMÍCH 
Na to zapomeň!
Budeš mít kapra jako
ostatní.

Mami,
můžu mít
na Vánoce
psa?

-nakreslila Tereza Javorská-

čení času. Doba mezi východem a
západem slunce, mezi začátkem
a koncem dne byla proměnlivá.
Rozdělení dne na 24 hodin vzešlo patrně z rozdělení zvěrokruhu
na 12 rovných dílů, z nichž každý
byl vymezený souhvězdím, kterým procházelo Slunce při jednom
měsíčním cyklu. A protože relativní
roční okruh hvězdným systémem
trvá Slunci 360 dní, nabízí se jednoduché dělení sezonního času do
intervalů dělitelných 6 a 12.
Tak se šedesátinná notace s 60
minutami v hodině, 60 sekundami v
minutě a 12 hodinami za den stala
součástí měření času. Prostorově
byl kruh, který znázorňuje pohyb

Slunce na nebeské dráze, rozdělen také na 360 stupňů. Římané
spojili den a noc do jedné časové
jednotky, která začínala a končila
o půlnoci. I když tento první umělý
časový systém nebyl příliš praktický, vyznačoval se racionalitou a
rovností. Fungoval až do středověku, do doby vynálezu mechanických hodin.
zdroj: Createam

Bilancujeme první rok provozu
V neděli 11. listopadu 2012 to
bude přesně rok, co mohli první návštěvníci zhlédnout unikátní
výstavu Expozice času, jež se ve
městě připravovala téměř jedenáct
let. Co všechno se během tohoto
roku v Expozici času událo?
Cestu si do ní našlo přes 13 000
zájemců, kteří nahlédli do vesmíru,
spatřili nejstarší kalendáře, prohlédli si desítky hodin nejrůznějších
typů, vyfotili se modelem Hubbleova teleskopu či se zaposlouchali
do hlasů 288 zvonů. Nejvyšší návštěvnost zaznamenala expozice
v květnu a červenci.
Na známou adresu ČSA 19 zavítali nejen obyvatalé Česka, ale také
zahraniční turisté z Ruska, Polska,
Slovenska, Německa, Rakouska,

Anglie, Itálie, Španělska,
HolandFoto: Kuky se vrací
ska, Nového Zélandu, a dokonce
i z Nepálu.
Doprovodný program se zaměřuje převážně na děti, a to prostřednictvím animačních programů,
kterých je v současné době dvanáct. Od 11. listopadu 2011 jich
bylo uskutečněno již 76 za účasti
1930 dětí.
V Expozici času se také odehrálo několik desítek kulturních akcí:
mezi nejúspěšnější se zařadila
Muzejní noc s více než 200 návštěvníky, dále velikonoční odpoledne, koncerty olomoucké kapely
Swing visitors či autogramiáda
Jana Svěráka k výstavě Kuky se
vrací, která je umístěna ve sklepních prostorách budovy.
(alv)
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