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SBORMISTRYNĚ SEVERÁČKU ZÍSKÁ VÝZNAMNÉ  OCENĚNÍ  

Sbormistryně libereckého dětského sboru Severáček Silvie Pálková dostane Cenu Františka Lýska. Jedná se 

o největší tuzemské ocenění pro sbormistry dětských sborů, které uděluje Unie českých pěveckých sborů 

a Lýskův nadační fond spolu s dalšími organizacemi.  Tato uznávaná cena má své místo i v historii Severáčku, 

jejími prvními nositeli se totiž v roce 1988 stali zakladatelé Severáčku, manželé Uherkovi. A právě na jejich odkaz 

současná sbormistryně již dvacet let navazuje. Je příhodné, že se tohoto ocenění dočká v době,  

kdy se blíží velké šedesátileté výročí založení sboru. 

Ocenění za vynikající pěveckou práci s dětmi udělují Nadace Český hudební fond, Unie českých pěveckých sborů, 

Sdružení sborových dirigentů AHUV a Lýskův nadační fond. Cena je vyhlašována jednou ročně již od roku 1988. Je spojena 

se jménem Františka Lýska, mezinárodně uznávaného průkopníka novodobého dětského sborového umění, který svou 

prací pozvedl dětský sborový zpěv na světovou úroveň. 

 „Z ocenění jsem měla velkou radost, protože nominace na cenu navrhují kolegové sbormistři, tak mě to potěšilo. Je to tedy 

profesní ocenění od lidí, kteří dětským sborům rozumějí nejvíc,“ říká sbormistryně Silvie Pálková a dodává: „O to víc mě 

těší, že ho jako první dostali právě Jiřina a Milan Uherkovi. Při své práci se Severáčkem se snažím navazovat na jejich odkaz 

a na éru, kdy pod jejich vedením Severáček představoval nejvyšší sborovou třídu.“  

Silvie Pálková (*1974) vede Severáček již dvacet let, od roku 1997 se svým mužem Petrem Pálkou a po jeho tragickém 

skonu od roku 2006 sama. Pod jejím vedením sbor zvítězil na několika světových soutěžích, například ve španělském 

Cantonigros, estonském Pärnu, v Bratislavě a nejnověji v řecké Preveze, kde Severáček kromě dvou prvenství získal 

i zvláštní cenu za nejlepší provedení lidové písně. Sbormistryně je pravidelně zvána do porot tuzemských i zahraničních 

soutěží a přednáší a organizuje kurzy pro sbormistry. 
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SEVERÁČEK,  L I B E R E C K Ý  D Ě T S K Ý  S B O R  ZUŠ  

Krásné dětské hlasy, vysoká umělecká úroveň a především úsměv a radost ze zpěvu – tím vším již téměř šedesát let 

obdarovává své posluchače doma i za hranicemi SEVERÁČEK, liberecký dětský sbor ZUŠ. 

Od svého založení v roce 1958 manželi Jiřinou a Milanem Uherkovými představuje Severáček velkou „sborovou rodinu“ 

– ve čtyřech přípravných odděleních a koncertním sboru nyní zpívá na dvě stě padesát děvčat a chlapců od čtyř do 

osmnácti let. 

Za šest desetiletí trvání prokázal Severáček své mimořádné kvality mnohými vítězstvími v domácích i zahraničních 

soutěžích. Nadšené ovace publika provázely Severáček v několika zemích, naposledy v říjnu roku 2016 v Jižní Koreji. 

V roce 2005 sbor reprezentoval Českou republiku na Světové výstavě EXPO v Japonsku. Severáček bývá též hostem 

Pražského jara – naposledy zde vystoupil se samostatným recitálem v roce 2013.  

Sbormistryní a uměleckou šéfkou Severáčku je Mgr. Silvie Pálková. 

 
MG R .  S I L V I E  PÁ L K O V Á  

Silvie Pálková (*1974) stojí v čele libereckého Severáčku od roku 1997. Jako dítě získala vynikající hudební a sborové cítění 

v královéhradeckém dětském sboru Jitro. Ve studiu operního zpěvu pokračovala na Konzervatoři Pardubice ve třídě 

prof. Svatavy Šubrtové. Cenné zkušenosti zde získala také jako členka vokálně-instrumentálního souboru ReBelcanto pod 

vedením předního hudebního skladatele a profesora pardubické konzervatoře Miroslava Raichla. 

V roce 1994 založila společně se svým mužem Petrem Pálkou dětský sbor v České Třebové a oba jej za tři roky úspěšně 

dovedli k účasti na celostátní přehlídce dětských sborů v Uničově. V roce 1997 se stali sbormistry renomovaného 

dětského sboru Severáček v Liberci. Úspěšně zde navázali na mnohaletou tradici a za dobu jejich společného působení 

sbor zvítězil na několika světových soutěžích.  

Po smrti Petra Pálky (duben 2006) se Silvie Pálková sama ujímá vedení třistačlenného ansámblu. Pod jejím vedením sbor 

zvítězil ve španělském Cantonigros, estonském Pärnu, Bratislavě, získal tři první místa a zvláštní cenu poroty na soutěži 

P. Ebena v Praze a vyzpíval dvě bronzové medaile v jihokorejském Busanu, kde soutěžil s dospělými sbory. Nejnovějšího 

úspěchu dosáhla Silvie Pálková se Severáčkem v řecké Preveze, kde sbor kromě dvou prvenství získal i zvláštní cenu 

za nejlepší provedení lidové písně. 

Silvie Pálková vystudovala Univerzitu Hradec Králové. Je zvána do porot tuzemských i zahraničních soutěží a přednáší 

a organizuje kurzy pro sbormistry, kde se specializuje zejména na hlasovou výchovu ve sboru. 
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Silvie Pálková – sbormistryně 
Telefon | + 420 731 585 879 
Email | palkova@severacek.cz 
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