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Milí Severáčci, 
 

je to pár týdnů, co jsme se vrátili ze Švédska a nyní se chystáme po dvou 
letech opět do Francie. A opět budeme mít možnost navštívit nám známá místa –  
Augsburg, kam jsme poprvé zavítali v roce 2011 a Vineuil, kde máme po léta náš 
francouzský „Kruh přátel Severáčku“. Do Blois, města, které je kousek od Vineuil 
a kam se i tentokrát podíváme, jezdí Severáček od roku 1965. Věřte, že máme v 
Německu i ve Francii mnoho přátel, kteří se již těší na naše zpívání. K pobytu ve 
Vineuil si pro nás hostitelé připravili zajímavý program spojený s mnoha prohlídkami 
a menšími koncerty a vystoupeními. Nemůžeme také minout Paříž – i tam by měl být 
čas poznávání. Ale o tom více na následujících stránkách. 
 

Naše dospělácká parta je vlastně  kromě mé osoby stejná jako na švédském 
zájezdu – tentokrát má celý zájezd hlavně po muzikantské stránce na starosti 
Radka Fryčová. Asi nemusím připomínat, že vás všechny moc prosím, abyste jí její 
roli co nejvíce ulehčili a pomáhali jí, jak jen to bude možné. Však to není legrace 
vést celou tuhle severáčkovskou „bandu“ do zahraničí a tam vzorně reprezentovat. 
Vedle Lenky Ryšánkové, která celý zájezd po stránce organizační připravila, se o 
vaše bolístky na těle i duši (a já doufám, že jich bude co nejméně) bude starat 
MUDr. Hana Vejvarová. Hudební doprovod obstará naše dvorní klavíristka Eva 
Dvořáková. Pojedeme, stejně jako do Švédska, se společností BusLine. 
 

Asi bych to ani nebyla já, kdybych na závěr nepřipomněla to nejdůležitější – 
hlasovou hygienu. Vzhledem k tomu, že tentokrát odjíždí hodně mladších zpěváků, 
kteří ještě zkušenosti sbírají, záleží opravdu na každém, jak si bude chránit hlas. 
Každý výpadek, kdy nebudete moci zpívat, velmi ohrožuje výkon celého sboru           
na koncertech. Proto vás prosím, abyste se maximálně hlasově šetřili – při dlouhých 
přejezdech, před koncerty, během výletů - však to již znáte sami. Starší by měli 
dohlédnout na mladší, případně jim ještě po cestě pomoci s osvojením koncertního 
repertoáru. Uvidíte, že pak budete mít ze společných koncertů o to větší radost. 
A o to nám, myslím, jde všem – abyste krásně zazpívali a také co nejvíce poznali. 
Dobrou náladu, pohodu, zdraví (nejen to hlasové) a příjemné cestování vám všem 
přeje       

                                                                                                    Silvie Pálková 
 
PS: Tentokrát budu sledovat vaši pouť z mailových zpráv, ale o to více na vás 
všechny budu myslet a držet vám pěsti. 
 
 



A teď už vzhůru do toho, co nás čeká a nemine: 

 

 

PÁTEK 6. 6. 

 13.00 odjezd od ZUŠ (od 12.30 nakládání do autobusu) 

 Cca 19.00 hod. příjezd do Augsburgu, rozdělení do rodin, večeře v 

rodinách 
   

 

SOBOTA 7. 6. 

 Organizace pobytu je na našich hostitelích – necháme se tedy 

překvapit. V každém případě podnikneme procházku po městě  

 Odpoledne zkouška a koncert v Malém zlatém sále radnice – náš 

program je 25 min, poté vystoupí naši hostitelé - sbor Augustana a 

mládežnický sbor Multiplevoice 
 

 

Augsburg, česky Augšpurk, leží na soutoku řek Lech a Wertach a je třetím 

největším městem v Bavorsku a jedním z nejstarších v Německu. Již v roce 15 

před Kristem tu měli Římané tábor, z nějž se později vyvinula římská kolonie 

Augusta Vindelicorum. Do konce 13. stol. vládli městu mocní biskupové. Od roku 

1316 se Augsburg rozrůstal a prosperoval jako svobodné říšské město. Postupně 

se stal jedním nejbohatších a nejvlivnějších měst v Německu. Třicetiletá válka 

(1618 – 1648) však jeho rozkvět uťala. Na naší prohlídce města určitě 

nevynecháme radniční náměstí s více jak 400 let starou kašnou 

„Augustusbrunnen“, na které je vypodobněn císař Augustus (z dílny Holanďana H. 

Bernarda, 1594). Také zavítáme do velkolepé radnice, postavené v l. 1615 – 1620 

E. Hollem. Je postavena ve stylu manýrismu a považuje za nejkrásnější ukázku 

tohoto stylu v Německu. Hlavní tepnou města je Maximilianstrasse 

s pozoruhodnými kašnami A. de Vriese. Z církevním staveb jsou pozoruhodný 

monumentální Dóm Panny Marie – původní románská bazilika z 10. stol., která pak 

byla goticky upravena. Nejcennější jsou bronzové dveře s 35 výplněmi 

znázorňujícími alegorické postavy a unikátní vitráže z roku 1140. 

 

 

 

 



NEDĚLE 8. 6. 

 Ráno rozloučení a odjezd z Augsburgu 

 Odpoledne prohlídka Remeše 

 Nocujeme v hotelu Formule 1 v Remeši 

 
Remeš (francouzsky Reims) je historické město v severovýchodní Francii, asi 150 

km severovýchodně od Paříže. Město je sídlem arcibiskupa a od roku 1969 také 

univerzity. Je výrobním centrem šampaňského, textilu, potravin a výstroje pro 

kosmické lety. Dějiny města sahají do doby Římské říše. Poté zde ve 3. století  

vznikla křesťanská osada a biskupství. Patrně roku 496, po vítězství nad Alamany 

v bitvě u Tolbiacu, se zde nechal biskupem Remigiem pokřtít franský král  

Chlodvík I. se svými bojovníky. Tím začíná pokřesťanštění Franků a budování 

pozdější Francie. Na tuto tradici navázali později francouzští králové a Remeš se 

stala jejich korunovačním městem. Karel Veliký se tu setkal se dvěma papeži a 

roku 816 zde byl korunován jeho syn Ludvík Pobožný. Od roku 1139 jsou v Remeši 

doložena městská práva. Zavítala sem také Johanka z Arku, která do Remeše po 

vítězstvích nad Angličany přivedla roku 1429 krále Karla VII. ke slavnostní 

korunovaci, což mělo velký symbolický význam a podpořilo autoritu francouzských 

králů. Katedrála Notre-Dame je jedna z nejvýznamnějších církevních staveb ve 

Francii a vrcholné gotiky vůbec. Vyniká čistotou slohu a nesmírně bohatou 

sochařskou výzdobou ze 13. století. Od 12. do 19. století zde byli korunováni 

francouzští králové. Od roku 1991 je spolu se sousedícím Palais du Tau a bazilikou 

svatého Remigia součástí světového dědictví Unesco. Nejvýznamnější náměstí v 

Remeši jsou Place Royale (Královské náměstí) se sochou Ludvíka XV. a Place du 

Parvis se sochou Johanky z Arku. Z římského starověku se zachoval vítězný 

oblouk Martova brána ze 3. století, 33 metrů dlouhý a 13 metrů vysoký. Až do 16. 

století byl částí městských hradeb a sloužil jako brána. Za první světové války 

byla Remeš dlouho v blízkosti fronty, stotisícové město bylo evakuováno a z velké 

části zničeno dělostřeleckým bombardováním. 1. srpna 1918 byly rozstříleny oba 

hlavní kostely a poválečná obnova města trvala velmi dlouho. 

 

 

 

 

 

 

 



PONDĚLÍ 9. 6. 

 Ráno odjezd do Paříže,  

 Zastávka a krátké zpívání na české ambasádě v Paříži; poté 

prohlídka Paříže – výstup na Eiffelovu věž a krátké volno 

 Cca 18.00 hod. příjezd Vineuil, přivítání na radnici, občerstvení a 

poté rozdělení do rodin 

 

 
Paříž – hlavní město Francie soustřeďuje nespočet muzeí, galerií a monumentů. 
Mezi nejoblíbenější památky patří Louvre, Eiffelova věž, katedrála Notre Dame 
a další. Dominantou je slavná „Eiffelovka“ -  Eiffelova věž – za velkých protestů 
ji postavili v roce 1889 podle odvážných plánů Gustava Eiffela jako symbol 
světové výstavy, která se tenkrát v Paříži konala. Po dvojím schodišti můžeme 
vystoupit do výšky 115 m a poté jet výtahem do 276 m. Pohled z výšky stojí za to! 
Církevní dominantou Paříže je chrám Notre-Dame, onen chrám Matky Boží, 
proslavené zvoníkem Quasimodem z Hugova románu. Typická je jeho hranatě 
zakončená dvojice věží. Základní kámen byl položen r. 1163, kdy započala pro 
stavebníky a architekty dvě století dřiny. Skvostem gotické architektury je též 
Sainte-Chapelle – jedna z nejúchvatnějších církevních památek západního světa. 
Ve středověku přirovnali věřící tento kostel k „bráně do nebes“. Kapli dal v roce 
1248 zbudovat Ludvík IX., aby v ní uschoval údajnou Kristovu korunu. Pokud 
budeme mít trochu času, stojí za to se jen tak projít pařížskými bulváry. 

          
     

ÚTERÝ 10. 6. 

 Sraz 8.30 hod., poté prohlídka výrobny sušenek Galette SAINT 

MICHEL v Contres – krátké vystoupení pro zaměstnance; 

 návštěva soukromého gymnázia LEAP BOISSAY - malý koncert 

pro žáky a jejich profesory, piknik v parku školy 

 návštěva soukromého zámečku Troussay, krátké zpívání 

 návrat do Vineuil kolem 18.00 hod., večeře v rodinách 

 

 

 

 

 



STŘEDA 11. 6. 

 9.00 hod. prohlídka zámku Chambord  

 10.30 hod. koncert v kapli zámku Chambord – 30 min. 

 Oběd ve školní jídelně ve Vineuil 

 15.00 hod. dvě krátká vystoupení v domově důchodců 

PIMPENNEAU, poté občerstvení a návrat do rodin, večeře 

v rodinách 

Zámek Chambord (www.chambord.org ) – největší zámek na Loiře, který je 

duchovním dítětem výstředního Františka I., byl nejprve loveckým zámečkem. 

V r. 1519 byl stržen a začal se budovat zámek dle návrhu pravděpodobně 

Leonarda da Vinci.  V díle pokračoval Jindřich II a zámek se 440 místnostmi 

dokončil až v r. 1685 Ludvík XIV. 

 

 

ČTVRTEK 12. 6. 

 návštěva okolí města VENDOME, prohlídka města, piknik v hradní 

zahradě  

 krátké zpívání u radnice 

 výlet do malebné vesničky Lavardin (románský kostelík, fresky) a 

městečka Troo (jeskyňová obydlí) 
 

Vendome, třetí největší město departementu Loir-et-Cher je jedním 

z nejdůležitějších měst podél Loiry. Město má bohatou středověkou historii a 

množství památek. Město vzniklo na původně galském oppidu, které naradil 

později feudální hrad, r. 1013 zde bylo křesťany založeno opatství Trojice. 

Nádherný je gotický kostel Nejsvětější Trojice s jemnou fasádou. Za shlédnutí 

stojí i stará brána – Porte Saint-Georges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chambord.org/


PÁTEK 13. 6. 

 Dopoledne prohlídka města Blois, piknik v zámeckém parku 

 Odpočinek, krátké volno 

 Zkouška na koncert v kostele ve Vineuil; před koncertem lehká 

večeře 

 20.30 hod. večerní koncert společně s ansámblem Octuor de 

France (ti hrají v první polovině koncertu, druhá patří Severáčku); 

koncertu se zúčastní naše paní velvyslankyně Její excelence Marie 

Chatardová 

 

SOBOTA 14. 6. 

 Volný den v rodinách, čas na nákupy 

 Večer společná party s rodinami, poté rozloučení a odjezd domů 
 

 

NEDĚLE 15. 6. 

 Cca 14.00 hod. příjezd do Liberce (bude upřesněno) 

 
Mějte na paměti, že tento itinerář je orientační, přesné informace a časy 

dostaneme na místě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co je nutné vzíti s sebou: 

 
 Platný cestovní pas či občanský průkaz 

 kartičku pojišťovny + potvrzení o sjednaném cestovním pojištění 

 Severáčkovský kroj zvlášť na ramínku – nenechte doma boty a mašličku!, holky 

raději několikatery silonky a také vhodné gumičky a sponky do vlasů 

 Osobní věci na 10 dní, nezapomeňte pevné boty na výlety, nepromokavou 

bundu s kapucí, pokrývku hlavy 

 deštník  

 

 Jídlo a pití do autobusu  

o na první odpoledne 

o na nedělní přejezd (oběd + večeře) 

o na pondělní pobyt v Paříži (snídaně) 

o na cestu zpět 

 

NUTNÉ! Na dva dny (8., 9. 6.) nemáme zajištěné obědy a vzhledem 

k programu nebude možné ani jít společně na oběd. Vezměte si prosím 

s sebou cca 8 – 10 EUR na každé jídlo (tedy 16 – 20 EUR) navíc, abyste si 

jídlo mohli příp. koupit, ostatní jídlo je kompletně zajištěné 

 jídlo povezeme i s sebou v autobuse, ale vezměte si jako „železnou zásobu“ 

sušenky, instantní polévky, nezapomeňte na hrníček a lžíci do autobusu 

 

 nezapomeňte na polštářek, event. lehkou deku, bude se hodit při přejezdech 

 pokud berete nějaké léky, nezapomeňte je a před odjezdem o tom uvědomte 

paní doktorku 

 pokud rádi dokumentujete, tak nezapomeňte na foťák, i když budeme fotit 

společně a fotky poté budou k dispozici na stránkách 

 kapesné – není nutné mnoho (nechám to na vašich rodičích)  

 Vezměte nějaká vhodná(!) DVD na cestu do autobusu (hudební filmy nebo 

dokumenty jsou vítány) 

 Pokud dobře nevládnete nějakým jazykem, tak se vždycky hodí slovníček – pár 

frází se naučíme v autobuse; Francouzi obecně neradi mluví jiným jazykem, 

takže se snažte něco pochytit . 

 

 

A malá rada nakonec – s dobrou náladou a úsměvem se bude cestovat i zpívat 

báječně. Tak vzhůru do toho…        (itinerář pro vás s chutí připravila Silvie Pálková) 
 


