NEWSLETTER

Expozice času

19. vydání 
Foto: Expozice času

listopad 2013
FOTO MĚSÍCE
Krásné melodie a pomoc druhým.
V tomto duchu se nesl ve čtvrtek
17. října 2013 benefiční koncert
pro Vincentinum. Více než stovku
diváků v sále Expozice času roztleskala kapela Two men. Na jevišti
ji pak vystřídala známá herečka a
zpěvačka Yveta Blanarovičová se
skladbami New York, New York či
Ave Maria. Charitativní akce vynesla deset tisíc korun a tato suma
poputuje klientům Vincentina, největšího poskytovatele sociálních
služeb v Olomouckém kraji.  (ok)

Listopad nabízí filmové projekce i zajímavou besedu

Foto: Lidský rozměr

Připravujeme: v měsíci listopadu se
Úterý 12. listopadu bude patřit
do Expozice času chystá promítání oceňovanému polskému snímku
minikina i beseda o únosu v Gruzii. Místnost sebevrahů. Film vypráví
o klukovi, který začíná všechen svůj
čas trávit u počítače a ve virtuálním
světě propadne kouzlu "místnosti sebevrahů"... Promítání začíná
v 19:30, vstupné je 90 korun.
V úterý 19. listopadu jsou zvány
do minikina hlavně všechny dámy:
promítat se totiž bude romantická
komedie Vrtěti ženou o lékaři, který
vynalezl vibrátor. Za vstupné zaplaV úterý 5. listopadu od 19:30 títe 70 korun, začátek je v 19:30.
promítne Minikino Expozice času
V neděli 24. listopadu zahraromantickou komedii Svatba mezi je posluchačům místní dechovka
citróny. V hlavní roli Pierce Bros- Šternberanka. Vstupné je 40 korun,
nan, vstupné je 60 korun.
začátek již tradičně v 15 hodin.

Filmový klub nabídne dokument
Lidský rozměr, jenž si pokládá otázku, do jaké míry jsou moderní velkoměsta dobrým místem k životu
jedince. Začátek je v úterý 26. listopadu v 19 hodin, vstupné 60 korun.
Program uzavře poslední díl cyklu besed Stroj času. Pozvání přijal
bývalý pozorovatel OSN J. Kulíšek,
který byl r. 1998 unesen v Gruzii, po
sedmi dnech však uprchl... Beseda
se koná ve čtvrtek 28. listopadu od
19 hodin, vstupné je 40 korun. Na
akci přispěl Olomoucký kraj.
Až do konce měsíce trvá výstava Daniely Opatřilové Okolo lidí. Její
malby a kresby zachycují postavy a
naznačují jejich příběh.
(alv)
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Povídka: Na každou z nás nejspíš dojde!
Přinášíme vám povídku, která byla oceněna v literární soutěži Expozice času. Soutěže s tématem
Kdy se mi v životě zastavil čas se zúčastnilo osm
zájemců a jejich texty budeme postupně otiskovat
v newsletteru. Minule jste si mohli přečíst vítěznou
povídku Zasvěcen žít, nyní vám nabízíme humorný
text H. Kopečné.
Není snadné přehoupnout se do kategorie důchodkyně a neutrpět přitom zhmožděniny duše. Zatáhnete oponu za svým produktivním věkem a čas se pro
vás ze dne na den změní v téměř nehybnou veličinu
bez významu.
Oficiálně se stanete seniorkou. Přestáváte být cílovou skupinou kosmetických firem, snad jen s výjimkou nabídky výrobků s koenzymem Q10 a s kyselinou
hyaluronovou.
Zato vás poctí svou zvýšenou pozorností farmaceutický průmysl. Vy přece už v žádném případě nemůžete mít kvalitně fungující klouby, musíte
ucvrnkávat, trpět poruchami vyprazdňování, uvolňují se vám zuby i jejich náhrady, vypadávají vlasy i
paměť a vůbec potřebujete průběžně doplňovat celé
spektrum vitamínů a minerálů, abyste se ve zdraví
dožily skonu! K tomu vám dopomáhej lékárna a všudypřítomná reklama!
Dopisní schránka se vám začne plnit pozvánkami
na výlety za pár kaček do míst, o kterých mnohdy
ani nevíte, že existují. Pokud na to skočíte, nemáte
ještě vyhráno! Možná je ani nenavštívíte, zato vám
ubude úspor a přibude krámů, které nepotřebujete.
Více informací najdete na www.smejdi.cz!
První den v důchodu sedíte doma a přemýšlíte, co
si počnete s takovým množstvím volna. Abych byla
přesná, sedíte není zrovna to správné slovo, protože
vy o tom zřejmě uvažujete při důkladném gruntování
bytu, a to i v místech, kam vaše ruka s hadrem už
dávno neměla čas sáhnout.
Míníte pokračovat úklidem půdy a sklepa. Kolik že
let už to plánujete? Jenže zavolá potomek:
„Mami, přijeď, určitě se teď doma nudíš a my
potřebujeme pohlídat děti.“
Půda a sklep počkají, vnoučata ne! Mají rýmu, teplotu anebo ředitelské volno ve škole. A taky zbytečně
moc prázdnin, podle názoru svých plně zaměstnaných rodičů.

Jezdíte tam čím dál častěji. Možná vás stejně jako
mě cestou v MHD osloví starší, šarmantní muž. Zvedne vám to náladu i sebevědomí, ale jen do chvíle, než
se zeptá, jestli taky jedete hlídat vnoučata nebo zda
máte namířeno k lékaři. Vy, taková čupr ženská!
V supermarketu, kam jste byla vyslána dcerou
pro cosi v akci (protože vy tam přece můžete zaběhnout hned ráno, než to vyprodají, když jste v tom
důchodu), potkáte bývalou spolužačku, kterou jste
od maturity neviděla. No teda, ta zestárla! zhrozíte
se a dáte se s ní do řeči.
Nadšeně vám vypráví o klubu seniorů. Až se
srovnáte s přívlastkem seniorů, pravděpodobně se
necháte zlákat a zajdete se tam podívat. A už se
vezete! Doopravdy i v přeneseném slova smyslu.
Autobus vás unáší na výlet někam na hrad nebo
do zoo.
Slabším povahám se účast nedoporučuje! Zjistíte totiž, že jste se nějakým nedopatřením stala příslušnicí jiného lidského druhu. Personál pokladny
i obsluha v občerstvovacím stánku mají v pohledu
napsáno pohrdavé: No jo, důchodci, to zas bude
kšeft, protože pokladní za vstupné utrží jen polovic
a prodavačka se určitě nepředře! Malé pivo si dají
jen movitější jedinci a kávu skoro nikdo. Vezou si ji
v termosce a přikusují svačinu z domova. Vy pravděpodobně také, protože co si budeme povídat, to, co
přichází měsíčně na účet, je výsměch celoživotnímu
pracovnímu nasazení.
Čas se nepozorovaně znovu rozpohybuje. Vnoučata povyrostou k samostatnosti a vašeho dohledu
už není třeba. Půda a sklep setrvají v nezměněném stavu, přestože jste stále v jednom kole! Klub
důchodců nenabízí jen výlety. Dějí se tam věci, které vám můžou honbou za živobytím zaneprázdněni
potomci jen tiše závidět.
Chodíte do kina, do divadla a dokonce i tancovat třeba už v deset dopoledne, kdy oni neúnavně
pracují, aby se jednou měli jako vy! A najednou si
uvědomíte, že pokladní a prodavačky vám vlastně do
jisté míry závidí a pohrdáním to jen maskují!
Čas je spravedlivý, běží všem stejně rychle, ještě
se nikdy nikomu v životě nezastavil a nezastaví! To
jen okolnosti způsobují, že se nám to někdy tak jeví!


Helena Kopečná, 64 let
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Zajímavosti z expozice: reformy kalendáře a času
V minulém vydání newsletteru jste
se mohli dočíst o tom, jak se Caesar
rozhodl k zásadní reformě kalendáře. Přesná délka tohoto juliánského
kalendáře činila 365 dnů a 6 hodin.
V porovnání s tropickým rokem to
bylo o 11 minut a 14 sekund více a
tato nepřesnost se začínala během
staletí více a více projevovat...
Dne 24. února roku 1582 vydal
papež Řehoř XIII. bulu Inter gravissimas, kterou nařídil, aby se posunutím data o 10 dnů v říjnu 1582
(tak, že po čtvrtku 4. října nastoupil pátek 15. října) nepřesnost
kalendáře odstranila. Jarní rovnodennost připadla opět na 21. břez-

Nejlepší lék?
ČAS A SMÍCH 

na a hlavní záměr reformy, kterým
bylo stanovení výchozího bodu pro
určení církevního svátku – Velikonoc –, byl naplněn. Katolické země
reformu rychle akceptovaly. Protestantské země jako Anglie, Švédsko či americké kolonie zůstaly
z politických i náboženských důvodů
věrné juliánskému kalendáři až do
poloviny 18. století. „Protestanti by
raději nesouhlasili se sluncem, než
souhlasili s papežem,“ poznamenal
Kepler. Ortodoxní církve v Rusku,
Řecku, Bulharsku či Rumunsku
přijaly gregoriánský kalendář až ve
20. letech 20. století.
Ovšem ani gregoriánský kalen-

dář není zcela přesný. Roční rozdíl
v porovnání s tropickým kalendářem činí 26 vteřin. V současné době
dosahuje kumulovaný rozdíl od
doby zavedení kalendáře 3 hodiny
a v roce 4 700 to bude jeden celý
den. I když se zdá, že gregoriánský
kalendář byl založen na křehkých
základech, když vědecké propočty
byly dělány pomocí elementárních
přístrojů, řešení bylo přibližné a
reforma byla vyhlášena církevními
hodnostáři, po více než čtyřech
staletích kalendář stále platí a stal
se univerzálním standardem.

zdroj: Createam

Záchranná akce nezbedné veverky
Nečekaná návštěva překvapila
v úterý 22. října pracovníky Expozice času. Na terase budovy uviděli
veverku. Dostala se tam pravděpodobně přes střechy, na které skočila z nedalekého vzrostlého stromu.
Hbité zvířátko však nedokázalo
po kluzkých prosklených stěnách
vyšplhat zpátky. Co s ním?
Podle expertů na životní prostředí je velmi obtížné veverky
chytit, často bývají i agresivní.
Nezbývalo tedy než čekat, jestli se
dokáže dostat zpět nahoru anebo

až se unaví a bude tak snadnější
ji odchytit. Technik expozice však
nenechal nic náhodě a cestu veverce ulehčil. Na jednu stranu terasy
opřel lavici, na druhou stranu dal
žebřík. Asi po třech hodinách byla
veverka pryč...
(ok)

Znáte dobrý vtip nebo kreslené
anekdoty sami tvoříte? Pokud ano,
podělte se o ně s ostatními čtenáři.
Můžete je zaslat na e-mail expozice@mkzsternberk.cz.

Foto (2x): Expozice času

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 listopadu 2013, 19. vydání

