
 
 

  

ITINERÁŘ ZÁJEZDU 
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6. – 17. ŘÍJNA 2016



MILÍ  SEVERÁČCI, 
 

v následujících dnech se společně vydáme na dalekou cestu. Severáček se do Koreje vrací po šesti letech, 

mimořádné pozvání jsme získali na základě úspěchu v rámci mezinárodní sborové soutěže v Busanu na 

podzim roku 2010. Turné se začalo domlouvat na podzim roku 2015 a stojí za ním hodiny práce pan Changa z 

korejské strany, mojí, ale i členů výboru KPS.          

Toto turné se zcela liší od cest, které jste se Severáčkem absolvovali v uplynulých letech. Poprvé od řeckého 

zájezdu v roce 2006 máme agenturou kompletně profesionálně zorganizovanou cestu – tedy prvotřídní 

hotely, jídla v restauracích, organizované prohlídky zajímavostí a korejských pamětihodností. Jsem 

přesvědčená, že organizátoři očekávají od dětí i dospělých zcela profesionální chování a to nejen na jevišti, 

ale i mimo ně, abychom naše město i zemi reprezentovali na co nejvyšší úrovni.  

Prvořadé jsou samozřejmě koncerty, kterých máme hodně, některé společně s profesionálními hudebníky či s 

dětskými či mládežnickými sbory. Na každém členovi výpravy leží zodpovědnost za vlastní hlasové zdraví, aby 

po celou dobu zájezdu zpíval co nejlépe – s tím souvisí hlasová hygiena, maximální využití času k odpočinku 

atd.  Kromě zpívání však máme i zcela jedinečnou možnost poznat Koreu cestovatelsky a třeba i gurmánsky. Z 

dalších řádků itineráře zjistíte, na co vše se můžete těšit… 

Dospělácká výprava čítá pět osob – neobešli bychom se bez spolupráce s naší klavíristkou Evou Dvořákovou. 

O případné bolístky, kterých bude, doufám, co nejméně, se postará naše letařovická „Pilulka“ Ilona Kopecká. 

Výpravu doplní Aneta Dlasková a Jakub Makarovič, kteří obstarali všechny potřebné organizační záležitosti 

(letenky atd.), Jakub bude navíc kromě doprovodu na bicí při koncertech vše dokumentovat a posílat 

pravidelně zprávy do Čech. 

Na společném zářijovém soustředění v Letařovicích se opět ukázalo, jak skvělá parta umíme být a já se těším, 

že si to společné cestování i koncertování užijeme maximálně. Asi ani nemusím poznamenávat, že s úsměvem 

a pohodovou náladou se nám všechen ten náročný program podaří zvládnout nejlépe. 

Moc se těším… 

Silvie Pálková 

  



Gunsan (Kunsan) 

Kunsan je město v Jižní Koreji v provincii Severní Čolla. Nachází se na jižním břehu řeky Kum nedaleko 
jejího ústí do Žlutého moře. Město je známé hlavně jako místo, kde se nachází letecká základna 
amerického letectva - Kunsan Air Base. 

Dubai International Airport 

Mezinárodní letiště se nachází asi 4 km od centra města v části Al Garhoud. Podle statistik ACI bylo v roce 
2009 čtrnáctým nejrušnějším na světě a současně komplexem s největší celkovou plochou na světě. Dnes 
se řadí k těm úplně nejrušnějším, ale údaj z roku 2009 je prostě lepší   

Nagan Folk Village           

Starobylá středověká vesnice nedaleko Suncheonu, která je téměř nedotčena civilizací a jejích dvě stě 
obyvatel stále žije stejně, jako korejský lid před mnoha staletími. Jedná se o klasický korejský typ 
opevněného města, jakých bylo na poloostrově stovky. Město ovládala nejslavnější korejská panovnická 
dynastie Čoson. Od roku 2011 je součástí UNESCO.  

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE… 
ČTVRTEK 6.  ŘÍJNA 
       10:00 – 10:30 Sraz u ZUŠ Liberec a odjezd do Prahy na Letiště Václava Havla 

15:55 Odlet z Prahy do Dubaje 

23:55 Přílet na letiště v Dubaji a čekání na let do Soulu 

!!! Oblečme se prosím na cestu všichni do nových modrých triček, ať jsme stejní. Tašky nechme až do Koreje, 

pravděpodobně by nám nestačily jako příruční zavazadlo do letadla !!! 

PÁTEK 7.  ŘÍJNA 
 03:40 Odlet z Dubaje do Soulu 

16:55 Přílet do Soulu a cesta z letiště autobusem do Gunsanu, během cesty večeře 

22:30 Příjezd do Gunsanu, ubytování a nocleh v hotelu 

SOBOTA 8.  ŘÍJNA  

08:30 – celé dopoledne Odjezd od hotelu, návštěva Nagan Folk Village, oběd, poté odjezd do Suncheonu 

 14:00 – 16:00 Zkouška před koncertem v The Suncheon culture and art hall 

 17:00 – 19:00 Tamtéž společný koncert s místním sborem Boys & Girls City Choir  

 Po koncertě Večeře a odjezd zpět na hotel v Gunsanu, příjezd kolem 23:00 hod. 

 



Gimhae (Kimhe)           

Jihokorejské město s více než půl milionem obyvatel. Narodil se zde bývalý jihokorejský prezident Roh 
Moo-hyun. Město je zajímavé svým rozsáhlým květinářským průmyslem a nachází se zde několik 
historických památek, jako např. Hrobka krále Sura.  

Busan 

Busan, v češtině také láskyplně nazývaný Pusan. Se svými 3,6 miliony obyvatel se jedná o druhé největší 
město v Jižní Koreji. Jde o kulturní a ekonomické centrum celé jižní přímořské části země. Ve městě se 
nachází pátý největší nákladový přístav na světě. Město je známé např. největší a nejdelší jihokorejskou 
pláží Haeundae Beach a největším obchodním střediskem na světě, Shinsegae Centrum City.  

NEDĚLE 9.  ŘÍJNA  

 8:50 – 12:00 Zkouška a malý koncert při mši v kostele Dream Church v Gunsanu 

 - Poté oběd a odpočinek na hotelu 

 15:00 – 16:20 Zkouška v Dream Church 

 16:30  - 18:00 Koncert v Dream Church 

 Po koncertě Večeře a odjezd do Gimhae na nový hotel, příjezd kolem 00:30   

PONDĚLÍ  10.  ŘÍJNA  

 10:40 Odjezd do Yangsanu  

 12:00 – 12:30 Malý koncert na univerzitě v Yangsanu 

 - Poté oběd a cesta do Busanu 

 14:00 – 20:00 Návšteva Haeundae Beach a Shinsegae Centrum City (obchodní centrum) v Busanu, 

   zde bude i večeře, poté odjezd do Gimhae na hotel, příjezd cca. ve 21 hod. 

 

ÚTERÝ 11.  ŘÍJNA   

 08:30 – 09:40 Zkouška v Gimhae sports & culture center 

 10:00 – 11:20 Tamtéž koncert pro „teenagery“ 

 - Poté oběd a odjezd na sightseeing 

 Odpoledne Návštěva Gaya Theme Park 

 17:00 – 18:00 Zkouška v Gimhae Isquare Hotel, poté večeře 

 19:30 – 20:50 Tamtéž koncert  

 Po koncertě Odjezd do Gimhae na hotel, příjezd kolem 22 hod. 

 



Hadong          

Hadong je oblastí, která je známá svoji krásnou přírodou, je zde národní park Jirisan se stejnojmennou 
dvoutisícovou horou. Na rozlehlých horských pláních se po generace pěstuje čajovník, který Korejci 
nejraději sklízí a připravují jako zelený čaj. V oblasti se také nachází historický 13 staletí starý komplex 
buddhistických chrámů Ssanggye (Mnišství dvou směrů – buddhismu a řádu jogínů). 

Gaya Theme Park           

Další ukázka starobylosti korejské civilizace. Komplex, který představuje historii dynastie Gaya, ze které 
pocházel bájný král Suro, žijící na přelomu letopočtu, tedy před dvěma tisíci lety. Tato dynastie je v Koreji 
velmi známá, zejména legendárními příběhy lásky korejského krále Sura a indické princezny Heo/Suri.  

STŘEDA  12.  ŘÍJNA   

09:00 – celé dopoledne Odjezd a návštěva Gimhae Railbike 

 Odpoledne Oběd a návštěva korejské farmy (budete se učit, jak se vyrábí „rice cakes“ ) 

 17:00 – 18:00 Zkouška v kostele, poté večeře 

 19:30– 21:00 Koncert v kostele 

 Po koncertě Odjezd zpět na farmu, kde bude i nocleh, příjezd cca. ve 22 hod. 

ČTVRTEK 13.  ŘÍJNA   

 09:30 Odjezd do Hadongu, během cesty oběd 

 12:30 Příjezd na nový hotel a ubytování 

 - Poté návštěva Ssanggye Temple 

 16:30 – 18:00 Zkouška v Hadong art Center, poté večeře 

 19:00 – 20:30 Tamtéž společný koncert s Hadong Choir 

 Po koncertě Odjezd na hotel, příjezd kolem 21:00 

PÁTEK 14.  ŘÍJNA   

 08:00 Odjezd z hotelu a cesta do Jinju 

 09:30 – 10:30 Zkouška v Gyeongnam Culture & Art Center 

 11:00 – 12:10 Tamtéž koncert 

 Po koncertě Oběd a cesta do Busanu 

 16:00 – 17:30 Zkouška v Busan arts & culture center for students, poté večeře 

 19:30 – 21:00 Tamtéž společný koncert se Student Choir Busan 

  Po koncertě Odjezd na nový hotel v Busanu, příjezd ve 22:00 



Sea Life Aquarium          

V akváriu se nachází až 250 druhů ryb a celkem přes 35 tisíc živočichů. Je známé hlavně díky dlouhému 
80ti metrovému podvodnímu tunelu. Jinak je známé především tím, že se v něm již dvakrát objevila 
známá česká celebrita, Silvie Pálková.  

Seoul           

Hlavní město Korejské republiky s více než 10 miliony obyvatel (stejně jako celá ČR) a v aglomeraci až 25 
milionů, což z něj činí druhé nejlidnatější město světa. Město se datuje již do prvního století př. n. l. a 
hlavním městem původního korejského císařství je od 19. století. V roce 1988 Seoul hostil letní olympijské 
hry. Hlavním turistickým lákadlem je královský Palác Gyeonbokgung, největší palácový komplex dynastie 
Čoson.  

SOBOTA 15.  ŘÍJNA   

 Dopoledne Návštěva Busan Sea Life Aquarium, poté oběd 

 14:30 – 16:00 Zkouška v Haundae cultural center 

 17:00 – 18:30 Tamtéž společný koncert s Hwang’s Choir 

 Po koncertě Společná večeře, poté rozdělení do rodin a nocleh v rodinách 

NEDĚLE 16.  ŘÍJNA   

 10:00 Odjezd a cesta do Soulu, během cesty oběd 

 16:00 – 18:00 Návštěva Soulu a Gyeonbokgung Palace 

  -  Poté večeře a odjezd na letiště, příjezd ve 20:30 

 23:55 Odlet ze Soulu do Dubaje 

PONDĚLÍ 17.  ŘÍJNA   

 04:25 Přílet do Dubaje a čekání na let do Prahy (zde budeme mít onu slibovanou poukázku 

   na občerstvení) 

 09:05 Odlet z Dubaje do Prahy 

 13:30 Přílet do Prahy a odjezd do Liberce 

 Cca. 16:30 – 17:00 Příjezd do Liberce 

 

 

!!! Tento harmonogram je orientační, vše se může ze strany našich korejských organizátorů změnit !!!  



CO JE NUTNÉ VZÍTI S SEBOU… 
 

V zásadě potřebujeme do Koreje dvě zavazadla – kufr + příruční zavazadlo do letadla (více informací následuje 

dále).  

Do zavazadla přibalte: 

 vypraný a vyžehlený klasický i folklórní kroj (+ bílé vykrojené! ponožky, silonky, gumičky a sponky do vlasů 

atd. – vše v dostatečném množství), boty ke kroji + třetí „muzikálové“oblečení a obutí, na kterém se 

domluvíme na zkoušce 

 nová severáčkovská trička – jedno bude na koncerty, druhé dle domluvy volně k nošení 

 cestovní pas + potvrzení o sjednaném cestovním pojištění na celou dobu pobytu – bez něho nesmí nikdo 

odcestovat 

 osobní věci na 11 dní (kartáček na zuby atd. je dobré zabalit do příručního zavazadla do letadla), v Koreji 

bude v době naší návštěvy kolem 20°C, nezapomeňte však i na teplejší oblečení, pevné boty, pokrývku 

hlavy (kšiltovku apod.), příp. sluneční brýle 

 dárek do jedné rodiny 

 pokud ještě neovládáte některé písně, tak noty do příručního zavazadla na palubu letadla 

 malá svačina + pití do autobusu + na čekání na letišti; tam si můžete i něco koupit, ale ceny jsou vysoké; 

také je dobré vzít na palubu letadla malou prázdnou lahvičku, do které je možno vždy načepovat vodu, pití 

však budeme mít na všech letech neomezeně 

 jídlo během celého pobytu je kompletně zajištěné v hotelích a restauracích, tak pouze pokud vám budou 

chybět nějaké dobrůtky, přibalte je do kufru… 

 plavky (i když koupání zaručit nemůžeme), příp. opalovací krém  

 deštník   

 pokud rádi dokumentujete, tak nezapomeňte na foťák, i když budeme fotit společně a fotky poté budou 

k dispozici na stránkách Severáčku (o propagaci se dočtete dále) 

 kapesné – dolary nebo pokud seženete, podle vlastního uvážení, ceny jsou stejné jako v západní Evropě, 

lepší je zařídit dolary v bance než ve směnárně 

 nezapomeňte na léky, které pravidelně či občas užíváte, s sebou pastilky do krku, příp. náplasti; jede 

s námi zdravotnice Ilona Kopecká – je třeba ji písemně informovat o lécích, které během cesty budete 

užívat! 

  



PÁR DŮLEŽITÝCH RAD… 
 

Informujte se u mobilního operátora na ceny roamingu a sms a zda vůbec bude váš telefon v Koreji fungovat 

(mají zde jinou mobilní síť a starší telefony nemusí fungovat!!!, u smartphonů by problém být neměl),  

ať nejste nemile překvapeni. Z minulých návštěv Koreje víme, že v hotelových lobby jsou běžně dostupné 

počítače s internetem a zprávy se tak dají posílat jejich prostřednictvím. Také je dnes na většině míst veřejně 

dostupná Wi-Fi. Domluvte se tedy s rodiči spíše na komunikaci přes mail / Facebook, minimálně to pro vás 

bude o dost levnější. 

Pokud možno, neberte si s sebou, prosíme, své notebooky (eventuálně jen tablet, pokud máte), ať už kvůli 

studijním záležitostem nebo zábavě, v letadle jsou interaktivní obrazovky u každého sedadla a při pobytu 

v Koreji budete mít o zábavu postaráno. 

Elektřina – napětí se většinou v Jižní Koreji pohybuje v rozmezí 220 –240 V. Zásuvky bývají téměř stejné jako 

v ČR, vyhoví tedy naše jednoduchá dvouvidlice.  

Pitná voda z vodovodního kohoutku je většinou nezávadná, ale přesto doporučujeme pít kupovanou vodu 

z lahví. 

 

Více informací naleznete na: 

https://www.chinatours.cz/popis-zeme/jizni-korea/     (info o mobilních telefonech je zde neaktuální) 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/korejska_republika/cestovani/index.html   

https://www.chinatours.cz/popis-zeme/jizni-korea/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/korejska_republika/cestovani/index.html


DŮLEŽITÉ INFORMACE O LETU… 
 

Letíme se společností Emirates, která patří mezi jedny z nejlepších aerolinek na světě.  

Letíme celkem 14 – 16 hodin, s přestupem v Dubaji, který trvá cca. 3 – 4 hod. Při každém letu dostaneme jídlo 

a pití (to navíc neomezeně), při zpátečním letu ještě poukázku na občerstvení na letišti v Dubaji. Není tedy 

nutná žádná velká svačina s sebou, eventuálně jen něco malého na čekání na letišti  

Existuje několik důležitých pravidel, která je nutné z bezpečnostních důvodů respektovat. 

Důrazně doporučujeme cestovat s cestovním kufrem (na kolečkách) a ne s cestovní taškou. 

Kufr je vhodné uzamknout. Pokud máte kufr nový, doporučujeme obalit ho fólií, předejdete tak jeho ušpinění 

či jinému poškození. Tato služba je dostupná i na letišti (cena cca. kolem 100 Kč). 

Váhový limit pro odbavené zavazadlo je 30 kg a jeho rozměry mohou mít max. 300 cm v součtu délky, šířky a 

výšky. 

Nabíječky do mobilů, foťáků aj. uložte prosím do příručního zavazadla. Emirates trvají na tom, že nesmí být 

v odbaveném zavazadle (kvůli případnému samovznícení v zavazadlovém prostoru). 

Příruční zavazadlo smíte mít pouze jedno, o maximální váze 7 kg a maximálních rozměrech 55 x 38 x 20 cm. 

Pokud přemýšlíte o menším kufru na kolečkách jako p. z. je nutné, aby měl v součtu rozměrů max. 114 cm. 

V příručním zavazadle lze přepravovat tekutiny, gely apod. za následujících omezení: 

Všechny tekutiny, gely a spreje, pasty, mléka, krémy, nápoje a jiné položky podobné konzistence 
(což je většina kosmetiky!) musí být v baleních o objemu maximálně 100 ml. Pokud budou tyto 
položky v baleních o objemu větším než 100 ml, nebudou k přepravě na palubě povoleny, a to ani v 
případě, pokud bude balení naplněno pouze částečně. 

Tato balení musí být uložena v průhledném, uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 
jeden litr. Větší sáčky nebo sáčky bez možnosti uzavření, například skládací sáčky na sendviče, 
nejsou povoleny. 

Balení se musí do plastového sáčku pohodlně vejít a sáček musí být zcela uzavřen. 

Plastový sáček budete muset předložit k vizuální kontrole (v Praze u mimo-schengenských letů to je 
až u gatu, tedy při nástupu do letadla, ne u bezpečnostní kontroly). Je povolen pouze jeden sáček 
na jednoho cestujícího. 

Výjimky se udělují v případě léků, dětského mléka nebo dětských potravin, budete však muset 
vhodným způsobem prokázat povahu těchto položek. 

Více na: 

http://www.emirates.com/cz/czech/plan_book/essential_information/baggages/checked-baggage.aspx 

http://www.emirates.com/cz/czech/plan_book/essential_information/baggages/cabin_baggage_rules.aspx 

  

http://www.emirates.com/cz/czech/plan_book/essential_information/baggages/checked-baggage.aspx
http://www.emirates.com/cz/czech/plan_book/essential_information/baggages/cabin_baggage_rules.aspx


BUDEME RÁDI, KDYŽ NÁM TENTOKRÁT POMŮŽETE 

S PROPAGACÍ… 
 

#SEVERACEKINSOUTHKOREA 

 

Oficiální hashtag našeho korejského turné znáte. 

Pište, foťte, točte videa a cokoli dalšího v čem jste lepší, než my. 

Vše sdílejte na sociálních sítích pod tímto hashtagem. 

Mějte ale prosím na paměti, ať mají vaše příspěvky !!!rozumný obsah!!!, nesdílíte 

je jen sami za sebe, ale za celý Severáček. 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÉ CESTOVÁNÍ! 


