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SEVERÁČEK SLAVÍ 60  LET NA SCÉNĚ  

Osmička na konci letopočtu má pro Severáček stejný význam jako pro české dějiny. Pokaždé, když se objeví, 

znamená to, že se dovršilo další desetiletí, kdy je tento bezesporu výjimečný dětský sbor „na scéně“. V sobotu 

19. května 2018 se proto v libereckém Divadle F. X. Šaldy v 17 hodin uskuteční Slavnostní koncert k výročí 60 let 

od založení Severáčku. 

Jsou to desetiletí plná bezpočtu hodin zkoušek, koncertů, zájezdů, soustředění, zkrátka všeho, co k životu špičkového 

uměleckého tělesa patří. Pro děti, které v něm těch deset let zpívají, je to většina jejich života. Na nich je pak nejlépe 

vidět, jak rychle vyrostou z těch úplně nejmenších puntíkovaných krojů Malých zpěváčků, letmo se mihnou v modrých 

broučkovských, pak si vyzkouší rok či dva plamínkovské vestičky a najednou stojí v modrých kabátcích na jevišti 

s Koncertním sborem. Přitom se to zdá jako včera, kdy pochodovaly s cedulkami se jménem ze zkoušky zpívajíc si 

„Na tý louce zelený“. Čas se nedá zastavit, ale každý, kdo Severáčkem prošel, dá jistě za pravdu, že právě léta sborová 

patřila v jeho životě k těm nejšťastnějším. 

 

Ti všichni odrostlí i současní zpěváci přijdou v sobotu zpívat a též vzpomínat na zakladatele či spíše rodiče Severáčku Jiřinu 

a Milana Uherkovi, na úžasného sbormistra Petra Pálku i na všechny ostatní, kteří v Severáčku během desetiletí působili. 

Na jevišti zazpívají samostatně i společně – přípravná oddělení s Koncetním sborem v závěru první půle koncertu kantátu 

Vítej, máji, bývalí členové společně s nejstaršími Severáčky v závěru koncertu ty nejkrásnější „evergreeny“ sboru.  

 

Také se bude gratulovat ať již na jevišti či v zákulisí. „Moc přeji do dalších roků Severáčku, aby byly šťastné, plné radosti 

ze zpívání, kamarádů a báječných zážitků, jako jsme měly v Severáčku coby děti my. Věřím, že Slavnostní koncert 

k šedesátinám Severáčku udělá radost nejen našim dětem, publiku, ale někde tam nahoru i jeho principálům,“ přeje si 

sbormistryně přípravných oddělení Radka Fryčová a taktéž bývalá členka. 
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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 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, posledním úspěchem sboru jsou tři zlaté 

medaile z mezinárodní pěvecké soutěže v Itálii z října 2017. 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 (*1974), absolventka Pardubické konzervatoře a 

Univerzity Hradec Králové. Je často zvána do porot našich a mezinárodních soutěží (Llangollen, Cantonigros ad.), 

organizuje sborové přehlídky a semináře, působí též jako sbormistryně smíšeného pěveckého sboru Ještěd a sólová 

zpěvačka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO N T A K T        

Silvie Pálková – sbormistryně     
Telefon | + 420 731 585 879     
Email | palkova@severacek.cz 
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