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Milí Severáčci, 
 

opět po dvou letech se chystáme na zájezd do Francie, do města Vineuil u 
Blois, kde nám náš francouzský „Kruh přátel Severáčku“ připravil turné s koncerty. 
Někteří z vás sem pojedou již jako domů, pro mnohé to bude první zájezd se 
Severáčkem. Ať tak či tak, čekají nás důležité koncerty na místech, kam od roku 
1965 jezdí Severáček a vždy s velkým úspěchem koncertuje. Máme již ve Francii 
stálé publikum, které se i tentokrát těší, že předvedeme výtečné zpívání a potěšíme 
spontaneitou a procítěným hudebním projevem. Tentokrát kromě pětice starších 
odjíždí na zájezd mladší děti Koncertního sboru – většina z vás se tedy musí ještě 
učit, jak to na severáčkovských zájezdech chodí, tak buďte maximálně pozorní, 
vstřícní a pohodoví, abyste „pochytili“ co nejvíce. 

 
Dospělácká parta je téměř stejná jako na předchozích zájezdech – kromě 

mne jede Radka Fryčová, hudební doprovod obstará naše dvorní klavíristka Eva 
Dvořáková, o vaše bolístky na těle i duši (a já doufám, že jich bude co nejméně) 
bude starat MUDr. Hana Vejvarová, navíc máme v naší dospělácké skupině pana 
Matunu, který bude mít na starosti technické zázemí a samozřejmě dva řidiči 
společnosti Jaromír Šimon. 
 

Asi bych to ani nebyla já, kdybych na závěr nepřipomněla to nejdůležitější – 
hlasovou hygienu. Vzhledem k tomu, že tentokrát cestují převážně mladší zpěváci, 
záleží opravdu na každém z vás, 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 – to vše znamená pro hlasový aparát velkou zátěž. Naším 
prvořadým cílem je zazpívat na koncertech co nejlépe a to jde jen se zdravým a 
odpočatým hlasem. Také nezapomeňte na noty do autobusu, pro ty nejmladší, aby 
ještě „dopilovali“ repertoár a všichni pak můžeme ještě zapracovat na novéých 
francouzských písních. Uvidíte, že pak budete mít ze společných koncertů a 
vystoupení 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: Opět budeme dávat zprávy a pokud to půjde i aktuální fota na naše stránky 
www.severacek.cz. 
 
 

 

 



 

A teď už vzhůru do toho, co vše nás čeká: 
     

NEDĚLE 15. 5. 

 sraz v 19. 30 hod., nakládání do autobusu, rozloučení 

 20.00 hod. odjezd od ZUŠ, celonoční přejezd do Francie  

 

PONDĚLÍ 16. 5. 

 celodenní přejezd  

 cca 17.30 hod. příjezd do Vineuil, přivítání, rozdělení do rodin, 

večeře v rodinách 

 

ÚTERÝ 17. 5. 

 sraz ráno, celý den je připraven žáky lycea Boissay ve Fougeres, 

setkáme se se studenty a s jejich nedlouho existujícím pěveckým 

sborem a jazzovou skupinou Happyscat pod vedením Cyrila 

Parmentiera – společně budeme nacvičovat jeho skladby a 

odpoledne bychom je měli předvést (a pravděpodobně i něco 

z našeho repertoáru) na krátkém vystoupení 

 v areálu budeme mít přichystaný piknik, na večeři se vrátíme do 

rodin 

 

STŘEDA 18. 5. pěvecky nejnáročnější den zájezdu 

 dopoledne malý výlet po okolí Blois 

 11.00 hod. tradiční koncert v domově důchodců ve Vineuil 

 oběd ve školní jídelně Vineuil 

 odpoledne setkání a společná svačina s dětmi z Blois, poté 

odpočinek a příprava na večerní koncert v bazilice 

 od 19.00 zkouška 

 20.00 hod. koncert v Bazilice sv. Trojice v Blois (2x 40 min. s 

krátkou přestávkou), po koncertě návrat do rodin 
Blois (www.loiredeschateaux.com) - nejkouzelnější  město na Loiře. 
Jednou z nejzajímavějších staveb je zámek Chateau de Blois, hlavní 
královské sídlo až do roku 1598, kdy Jindřich IV. přestěhoval dvůr do 
Paříže. Později zámek ve Versailles Blois zcela zastínil. Dominantou města 

http://www.loiredeschateaux.com/


je Cathédral St-Louis ze 17. stol., která je rekonstrukce gotického kostela 
zničeného hurikánem v roce 1678.  

 

ČTVRTEK 19. 5. 

 celý den se bude odehrávat na zámku Chambord  

 koncert v kapli zámku Chambord – 45 min. 

 piknik v areálu zámku, poté představení skupiny cvičených koní 

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. 

 

PÁTEK 20. 5. druhý nejdůležitější koncert zájezdu za účasti paní velvyslankyně 

 výlet na zámek Clos Luce v Amboise, prohlídka zámku (expozice 

Leonarda da Vinci, který zde pobýval) a zámeckého parku 

s maketami Leonardových vynálezů 

 krátké vystoupení pro návštěvníky zámku 

 piknik a poté návrat do Vineuil 

 odpočinek a zkouška na koncert ve Vineuil (folklórní program) 

 20.00 hod. samostatný večerní koncert; koncertu se zúčastní 

naše paní velvyslankyně Její excelence Marie Chatardová 

SOBOTA 21. 5. 

 společný výlet do okolí Blois – typická krajina Sologne 

 oběd a odpoledne v rodinách 

 večer společná party s rodinami, poté rozloučení a odjezd domů (v 

cca 21.00 hod.) 

 

NEDĚLE 22. 5. 

 cca 17.00 hod. příjezd do Liberce (bude upřesněno) 

 
Tento itinerář je orientační, přesné informace a časy dostaneme na místě. 

 

 

 

 

http://www.chambord.org/


Koncertní programy 

 

program Blois 

 
anonym (1572)  A na zemi upokojení  

Jan Campanus Vodňanský (1572 – 1622) Rorando coeli 

Orlando di Lasso (1532 – 1594) Eccho 

Benjamin Britten (1913 – 1976) This little Babe 

Balulalow 

There is no Rose 

upravil Miroslav Raichl (1930 – 1998) 

 

Mater Sanctissimi 

Danielis prophetia 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) Gloria  

Cézar Franck (1822 – 1890) Panis angelicus 

 

Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736) Stabat mater  

Bedřich Smetana (1824 – 1884) Tři ženské sbory 

Johannes Brahms (1833 – 1897) Ukolébavka 

Bruno Coulais (*1954) Vois sur ton chemin 

Caresse sur l´ocean 

Cerf volant (písně z filmu Slavíci v kleci) 

Andrew Lloyd Webber (*1948) Pie Jesu 

spirituál, upravil Philip G. Wilkinson Joshua fight the Battle ob Jericho 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Vineuil 
  

Benjamin Britten (1913 – 1976) This little Babe 

Balulalow 

There is no Rose 

Orlando di Lasso (1532 – 1594) Eccho 

upravil Miroslav Raichl (1930 – 1998) 
 

Mater Sanctissimi 

Danielis prophetia 

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) Gloria  

Bedřich Smetana (1824 – 1884) Tři ženské sbory 

Andrew Lloyd Webber (*1948) Pie Jesu 

John Lennon (1940 – 1980) Imagine 

spirituál, upravil Philip G. Wilkinson Joshua fight the Battle ob Jericho 

 

upravil Milan Uherek (1925 - 2012) Ej, děvča orešanské (moravská lidová) 
Dúbravěnko zelená (moravská lidová) 

Petr Eben (1929 – 2007) Zelená se snítka  

Johannes Brahms (1833 – 1897) Ukolébavka 

Bruno Coulais (*1954) Vois sur ton chemin 

Caresse sur l´ocean 

Cerf volant (písně z filmu Slavíci 
v kleci) 

Zdeněk Lukáš (1928 – 2007) Řemeslníci 

upravil Milan Uherek (1925 - 2012) české, moravské a francouzské lidové 

písně 

Už ho vedou, Martina 

upravil Miroslav Raichl (1930 - 1998) Tancuj, tancuj (slovenská lidová) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co je nutné vzíti s sebou 

 
 Platný cestovní pas či občanský průkaz 

 kartičku pojišťovny + potvrzení o sjednaném cestovním pojištění (kontrola u 

odjezdu – bez sjednaného pojištění na celou dobu zájezdu, tj. 15. – 22. 5., se 

nikdo zájezdu nesmí zúčastnit) 

 Severáčkovský kroj zvlášť na ramínku v zuškovém obalu s jmenovkou (nestačí 

pouze „poznávací znamení“!) – nenechte doma boty a mašličku!, děvčata raději 

několikatery silonky a také vhodné gumičky a sponky do vlasů 

 Folklorní kroj pověšený na ramínku společně s klasickým krojem, děvčata bílé 

vykrojené ponožky (raději několik párů), vhodné gumičky a mašle 

 Osobní věci na 8 dní, nezapomeňte pevné boty na výlety, nepromokavou bundu 

s kapucí, pokrývku hlavy 

 deštník  

 Jídlo a pití do autobusu na noc a celý pondělní den (v rodinách dostaneme až 

v pondělí večeři) + jídlo na cestu zpět (nelze spoléhat pouze na svačiny od 

rodin, jako „železná zásoba“ jsou vhodné sušenky, křehký chléb, instantní 

polévky, nezapomeňte na hrníček a lžíci do autobusu 

 

 polštářek, lehkou deku (spacák) na první noc v autobusu 

 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 našich stránkách 

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

 Vezměte nějaké vhodné filmy či hudební dokumenty na MP3 na cestu do 

autobusu  

 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 připravila Silvie Pálková 

 

 


