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Koncertem sólistky Státní opery Praha, 
přední české mezzosopranistky Andrey 
Kalivodové a jejích hostů, bude v úterý 
3. dubna v 19 hodin zahájena dubnová 
programová nabídka  Městského divadla 

v Prostějově. Kromě dalších účinkují-
cích dodá koncertu lesk virtuózní světově 
uznávaná harfistka Kateřina Englichová.  
Koncert charismatické mezzosopranist-
ky, které hudební odborníci předpovídají 
kariéru Magdalény Kožené či Dagmar 
Peckové,  uzavře abonentní koncertní 
cyklus sezóny 2006 - 2007. 

„Věřím, že vystoupení Andrey Kali-
vodové, Kateřiny Englichové a dalších 
umělců bude radostnou a důstojnou teč-
kou za letošními koncerty,“ uvedla ředi-
telka Městského divadla v Prostějově 
Alena Spurná. „Hudbymilovné publi-
kum si toto jedinečné setkání jistě nene-
chá ujít. Těmto umělkyním tleská bez 
nadsázky celý svět,“ prohlásila ředitelka 
a dodala: „Jsme v divadle velmi potěše-
ní, že Andrea Kalivodová přijala nabídku 
vystoupit krátce i mimo koncertní pódi-
um. Postará se totiž o umělecký program 
vernisáže výstavy Portréty slavných, kte-
rá se ve foyer divadla uskuteční téhož dne 
v 18 hodin.“

Pro operetně naladěné publikum je 
ve středu 11. dubna na programu Noc 
v Benátkách Johanna Strausse v nastu-
dování Moravského divadla Olomouc. 
Představení je uváděno pro předplati-
telskou skupinu B, v doprodeji je stále 
k dispozici přibližně 150 vstupenek.

Abonenti skupiny 5P zhlédnou v dub-
nu hned dvě představení. Divadlo Kalich 
Praha přiveze do Prostějova v pondělí 16. 
dubna představení Elling a Kjell Bjarne 
aneb Chvála bláznovství s Vladimírem 
a Michalem Dlouhými v hlavních rolích. 
Bývalí chovanci psychiatrické léčebny 
Elling a Kjell dostávají od státu velkory-
sou nabídku: byt a dostatečné množství 

peněz. A k tomu jediný, nadmíru obtížný 
úkol: pokusit se žít jako „normální“ lidé. 
Jejich zprvu nesmělé, postupně však sílící 
pokusy pochopit svět „tam venku“ a začle-
nit se do něj jsou řetězem převážně komic-
kých situací. Na konci jejich snažení se 
vtírá otázka, kdo je tu vlastně blázen. 

K hereckému koncertu pro Jiřího Lang-
majera lze přirovnat představení Kean, kte-
ré, rovněž pro skupinu 5P, uvede v pátek 
27. dubna v 19 hodin pražské Divadlo 
pod Palmovkou. „Alexandru Dumasovi 
posloužily jako inspirace životní osudy 
shakespearovského herce Edmunda Kea-
na,“ sdělila Spurná.  Inscenace podává 
obraz výjimečného člověka, geniálního 
a extrémně rozporuplného, který se stává 
obětí vztahů, intrik a falešných her, před 
jejichž divadelností bledne i samo diva-
dlo.

Výjimečný herecký výkon lze očeká-
vat také v představení Krejčovský salón 
Východočeského divadla Pardubice, kde 

roli krejčovského mistra Leona ztvárnil  
hostující Marián Labuda. Hra popisuje 
mikrosvět krejčovské dílny v poválečné 
Paříži. Je jistě zajímavé, že stejnou roli 
vytvořil Labuda ve velmi krátkém časo-
vém odstupu také ve Slovenském národ-
ním divadle a v Divadle na Vinohradech. 
Představení pro skupinu A se koná v úterý 
24. dubna v 19 hodin.

Potěšení uchystalo Městské divadlo 
v Prostějově příznivcům Jiřího Pavlici  
a jeho souboru Hradišťan, jehož koncert 
se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna od 19 
hodin. „Prostějovský koncert Hradišťanu 
před dvěma lety byl tak trochu ve znamení 
živlů. Venku zuřila průtrž mračen, muzi-
kanti zpívali Modlitbu za vodu a přesně 
v tu chvíli pronikla voda stropem věže nad 
jevištěm a překvapené hudebníky zkropi-
la,“ připomněla ředitelka Spurná okamžik 
z vystoupení Hradišťanu. Obohacením 
letošního koncertu budou hosté - skupina 
Altai  Kai z jihozápadní Sibiře.   (eze)

Prostějovské divadlo uvítá v dubnu  
divadelní i koncertní hvězdy 

 
Ivo ZVĚŘINA, Zdeňka BRABLECOVÁ, Miroslav KUBA, Květosla-
va ZAVACKÁ, Jana ČERNÁ, Jiří KUNČÍK, Josef DOSTÁL, Milan 
KOCHAŇ, Miluše KUBÍČKOVÁ, Vlastimil MUSIL, Josefa ŘEHUL-
KOVÁ, všichni z Prostějova, Anna KRISTOVÁ z Prostějova, části 
Čechovice, Pavel SPIŠIAK, Růžena VIDOVÁ, oba z Prostějova, Vojtěch 
KVAPIL z Prostějova, části Vrahovice, Luboš RŮŽIČKA z Prostějova. 

Jaroslava PETRŮ z Prostějova, části Vrahovice, Rudolf PRECLÍK z Pro-
stějova, Libuše VÁŇOVÁ z Prostějova, části Krasice, Růžena BURE-
ŠOVÁ, Věra KILIÁNOVÁ, Anna DUBOVÁ, Evžen PATAKI, Svatava 
VINTROVÁ, Jan POLÁČEK, Vlasta STEIGEROVÁ, Jarmila FRGÁ-
LOVÁ, Libuše VALOUŠKOVÁ, Eva KŘEČKOVÁ, všichni z Prostě-
jova. 

Vladislava BALCAŘÍKOVÁ, Jiřina SLAVATOVÁ, Erna PROVAZO-
VÁ, Věra VALOVÁ, Alois HEJDUŠEK, Marie PĚNIČKOVÁ, Marta 
KOUCKÁ, Jaroslav PŘIDAL, Vít NĚMEC, Josef PISKA, Bohumila 
DOKOUPILOVÁ, všichni z Prostějova, Marie VODÁKOVÁ z Pro-
stějova, části Krasice, ing. Antonín ZIKA z Prostějova, Antonín REK 
z Prostějova, části Domamyslice, Josef VÁLEK, Milada TICHÁ, oba 
z Prostějova, Marie PŘECECHTĚLOVÁ z Prostějova, části Krasice, 
Marie HOFMANOVÁ z Prostějova, části Čechůvky, Jiřina PROTIVÁN-
KOVÁ, Josef MAREK, oba z Prostějova, Květuše STUDENÁ z Pros-
tějova, části Vrahovice, Emilie NOVÁKOVÁ, Olga ŠPAČKOVÁ, obě 
z Prostějova, Jiří VŠETIČKA z Prostějova, části Vrahovice. 

Vlastimil OHLÍDAL z Prostějova, Josef NOVOTNÝ z Prostějova, části 
Vrahovice, Jarmila JAKEŠOVÁ, Drahomíra OTTOVÁ, Božena KUCI-
ELOVÁ, Květoslava FIALOVÁ, všechny z Prostějova, Květoslava 
JANEČKOVÁ z Prostějova, části Domamyslice. 

Matylda LUBĚNKOVÁ, František PETRÁSEK, oba z Prostějova. 

Zdeňka ZAPLETALOVÁ z Prostějova. 
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Blahopřejeme
V měsíci březnu oslavili své životní jubileum: 
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Akce na duben 2007 

DEN KOSMONAUTIKY - ČTVRTEK 12. DUBNA 
PŘEDNÁŠKA „NESLAVNÉ PÁDY SLAVNÝCH RAKET“ – 18 HODIN. 
K úspěchům neodmyslitelně patří i nezdary. Jen málokterá výprava do vesmíru fun-

guje na sto procent. Přednáška se bude věnovat největším a nejkurióznějším nezdarům 
v historii kosmonautiky. 

Přednáší: ing. Tomáš Přibyl  - publicista a konzultant v oblasti kosmonautiky  
a informační bezpečnosti. Autor řady publikací vydaných u nás i v zahraničí. Sběratel 
podpisů kosmonautů. Spolupracuje s řadou kosmických středisek a muzejních institucí 
celého světa. Osobně se setkal s téměř stovkou kosmonautů. Nositel Ceny města Brna 
za žurnalistiku a publicistiku.

Vstupné 10 Kč. 

23. - 29. 4. ASTRONOMICKÝ TÝDEN KE DNI ZEMĚ 
V jeho průběhu je hvězdárna otevřena: 
- od pondělí do pátku vždy od 9.00 do 16.30 hodin, kdy je nabízeno celé spektrum pořadů, 
- každé bezmračné odpoledne v 15.00 hodin na pozorování Slunce, 
- každý bezmračný večer ve 20.30 hodin na pozorování hvězdné oblohy dalekohledy 

s úvodní krátkou prezentací družicových snímků Země, 
- od pondělí do soboty vždy v 15.30 hodin na pohádku KOMETA ŽANETA, 
- v pátek a v sobotu za bezmračné oblohy od 20.30 hodin na pozorovatelské praktikum 

pro členy klubu GEMINI, 
- v neděli od 14.00 hodin na soutěž pro děti. 

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ 

POZOROVÁNÍ SLUNCE se konají každé bezmračné pracovní pondělí a čtvrtek  
i o celém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od 15.00 do 16.00 hodin. V pátek 20. 4. ve 
13.02 hodin přechází Slunce ze znamení Berana do znamení Býka. 

VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKOHLEDY 
se konají každé bezmračné pracovní pondělí a čtvrtek (neplatí 12. 4. – večerní před-
náška) od 20.30 do 22.00 hodin. Měsíc je 2. 4. v úplňku, 10. 4. v poslední čtvrti, 17. 4. 
nastává nov a 24. 4. první čtvrť. 

XV. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK 
Koná se každou středu v 16.30 hodin. 

XXXVI. ROČNÍK KLUBU GEMINI 
Termíny setkání členů klubu: 5., 19. a 26. 4. v 16.30 hodin teoretické lekce v přednáš-

kovém sále, 27. a 28. 4. ve 20.30 hodin pozorovatelské praktikum u dalekohledů, 12. 4. 
v 18.00 hodin přednáška. 

POHÁDKA STALO SE NESTALO
Od pondělí do pátku 23. až 27. 4. v 10.00, 13.30 a v 15.30 hodin a dále každou dub-

novou středu v 15.30 hod. 
Pohádka o zraněném Tomášovi a jeho noční pouti, na které ho doprovází Vendula. 

Společně navštíví nejen Měsíc, ale i tatínka Jupitera a uvidí také Merkur, Mars, Saturn  
a další planety. Pohádka seznámí se všemi planetami sluneční soustavy. 

Vstupné 5 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a děti 10 Kč. 

NEDĚLNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI – LETÍME DO VESMÍRU
V neděli 29. 4. ve 14.00 hodin. Děti budou odpovídat na deset otázek zaměřených na 

kosmonautiku. Soutěži bude předcházet povídání o letech do vesmíru a o pobytu kos-
monautů na orbitální stanici. Pro vítěze je připravena odměna, pro všechny pohádky. 
Vstupné 5 Kč. Rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a děti 10 Kč. 

VÝSTAVY

HVĚZDNÝ VESMÍR, Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
Výstavy jsou přístupné na začátku astronomických pozorování (v tom případě jsou 

jejich součástí) a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné 5 Kč. 

Lidová hvězdárna v Prostějově, p. o.
Kolářovy sady 3348, 796 01 Prostějov

Telefon 582 344 130, e-mail: prudky@hvezdarnapv.cz.

Dubnovou programovou nabídku 
Městského divadla v Prostějově 
odstartuje koncert sólistky Státní 
opery Praha, přední české mezzo-
sopranistky Andrey Kalivodové  
a jejích hostů.   Foto: archiv

Příznivci Jiřího Pavlici a jeho souboru Hradišťan se mohou těšit na koncert 
naplánovaný na 19. dubna.  Foto: archiv

V představení Kean, se kterým do Prostějova 27. dubna zavítá pražské 
Divadlo pod Palmovkou, exceluje Jiří Langmajer.  Foto: archiv

Velikonoce, jako svátky umučení 
a vzkříšení, patří k základním křesťanským 
pohyblivým svátkům. Ostatní pohyblivé 
svátky se odvozují vždy od data velikonoč-
ní neděle. Způsob určení dat křesťanských 
Velikonoc byl stanoven na ekumenickém 
koncilu v maloasijské Niceji roku 325. 

Podle církevní historie připadlo utrpení 
Kristovo na dobu, jež následovala po jarní 
rovnodennosti a současně mu předcházel 
jarní měsíční úplněk.Toto pravidlo bylo 
vzato za základ a křesťanské Velikonoce 
(velikonoční neděle) se slaví vždy první 
neděli po prvním jarním úplňku. 

Za první jarní den byl pevně stanoven 
21. březen, což se nemusí shodovat s as-
tronomickým výpočtem jarní rovnoden-
nosti, která může díky skokovým úpravám 
kalendáře pomocí přestupných dnů nastat 
až o dva dny dříve či později. Z uvedené-
ho vyplývá, že připadne-li úplněk na 21. 
března, a tímto dnem je současně sobota, 
následující neděle 22. března je již nedě-
lí velikonoční. Je to současně i nejranější 
datum, na které může velikonoční neděle 
připadnout. To je jedno z určujících pra-
videl. 

Další pravidlo stanoví, že nejzazší datum 

Velikonoc může být 25. duben. V případě, 
že by první jarní úplněk připadl na 19. 
dubna, a ten den byla současně neděle, 
vyšlo by datum Velikonoc až na 26. dub-
na. Protože toto není přípustné, přesouvá 
se v takovém případě úplněk o jeden den 
zpět (na 18. duben) a velikonoční neděle 
se slaví již 19. dubna. Ve dvacátém století 
tento případ nastal v roce 1981.

Jak je ale možné „přesunout“ měsíční 
úplněk? Astronomický výpočet okamžiku 
měsíčního úplňku pochopitelně přesu-
nout nelze. Církevní počty však nepracují 
s reálnou fází Měsíce, ale s tzv. církevním 
(cyklickým) měsícem, který se dlouhodo-
bě shoduje s reálnými měsíčními fázemi, 
v konkrétním případě se ale může od sku-
tečné měsíční fáze poněkud odlišovat. Pro-
tože určení církevního měsíčního úplňku 
je v podstatě určením „administrativním“, 
lze jej též i administrativně přesunout.

Ani tím však komplikace nekončí. Dal-
ší pravidlo vymezující datum velikonoční 
neděle praví, že v jedné devatenáctileté 
periodě tzv. zlatého čísla nesmí být veli-
konoční neděle dvakrát v nejzazším pří-
pustném datu, tj. 25. dubna. Tento případ 
nastal ve dvacátém století v letech 1943 
a 1954, které patří do jedné a téže perio-
dy začínající rokem 1937 a končící rokem 
1956. V roce 1943 se Velikonoce slavily 
25. dubna, v roce 1953 se však velikonoč-
ní neděle přesunula o týden dopředu na 18. 
dubna. Na mezní data však připadají Veli-
konoce jen velmi zřídka. Jiří Prudký 

Křesťanské Velikonoce se slaví vždy 
první neděli po prvním jarním úplňku 

Způsob určení data velikonočních svátků je starý téměř 1 700 let

K Velikonocům neodmyslitelně patří i pomlázka a další symboly.  Foto: Y. Kadlecová


