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Milí Severáčci, 
 
opět po roce se společně vydáváme do zahraničí. Tentokrát to bude země, 

kam Severáček nezavítal dlouhá léta (po dobu mého šestnáctiletého 
sbormistrování Severáčku jsme na severu – kromě Estonska – nikdy nebyli). 
Nicméně touhu cestovat se Severáčkem do Skandinávie jsem v sobě měla již delší 
dobu. Také z toho důvodu jsme velmi rádi zařídili podvakrát pobyt chlapeckému 
sboru ze Stockholmu (Gosskor) – naposledy jste se o ně starali v rodinách 
v červnu loňského roku. Z poslední návštěvy u nás byli naši švédští hosté nadšení 
(o superlativních ohlasech z řad severáčkovských dětí – tak, jak jste je uvedli 
v dotazníčku – asi nemusím mluvit…).  

 
Kontakt se sborem z Halmstadu pomohl zprostředkovat p. ředitel ZUŠ             

T. Kolafa, který se se sbormistry dlouhou dobu přátelí. Díky úžasnému přijetí 
v rodinách i našemu báječnému publiku se našim švédským hostům u nás líbilo a 
tak nám chystají neméně zajímavý program u nich doma – ale o tom se jistě sami 
přesvědčíte. Dá se tedy říci, že tentokrát jedeme k přátelům a doufám, že o to 
bude naše setkání srdečnější. Však to je také jedna z podstat práce ve sboru – 
poznávat, jak se zpívá jinde a prezentovat to, co umíme i za hranicemi naší země…  

 
V rámci zájezdu nás čeká několik koncertů, proto je nezbytné si po celou 

dobu zájezdu udržet zdravý hlas. Také dlouhé přejezdy a pobyt v autobuse hlasu 
nesvědčí, tak si na hlasivky dávejte dobrý pozor (doporučuji s sebou tabletky či 
bonbóny pro dezinfekci úst) a hlavně dodržujte zásady hlasové hygieny. Pak si 
zájezd užijete i po stránce pěvecké. Tak doufám, že bude vše fungovat stejně 
skvěle jako na předchozích severáčkovských zájezdech.  

 
Co se týče dospělácké sestavy, ta je tentokrát obměněná – za muzikanty a 

pedagogy já, Radka Fryčová a Eva Dvořáková, pro vaše bolístky na těle i duši 
nebude chybět paní doktorka Hanka Vejvarová a nově je v týmu paní Lenka 
Ryšánková, která celý zájezd domluvila a připravila po stránce organizační. 
 

Věřím, že se na společné cestování již těšíte a doufám, že vás tímto 
itinerářem příjemně navnadím…  

 
Ať se nám všem krásně cestuje a co nejlépe zpívá…    

 
Silvie Pálková 

 



Itinerář cesty: 
 
Středa 23. dubna 
 

• ve 21.00 odjezd od ZUŠ směrem na sever (nakládání a loučení 
od 20.30 hod.); celonoční přejezd přes Německo a Dánsko 

 
Čtvrtek 24. dubna 
 

• v ranních hodinách přejezd trajektem; pokud bude čas, navštívíme 
po cestě hlavní město Dánska Kodaň  

 
Kodaň (dánsky København) je hlavní a největší město Dánska. Leží na východním 
pobřeží ostrova Sjælland a částečně na ostrově Amager. Ve městě samém žije 
asi půl milionu obyvatel, v celé městské aglomeraci přibližně přes jeden milion. 
Kodaň je sídlem dánské královny. První zmínka o Kodani pochází z 11. století a 
hlavním městem se toto přístavní sídlo stalo ve století patnáctém. V 17. století, 
za vlády Kristiána IV. se stala Kodaň významným centrem regionu. Od roku 
2000 je Mostem přes Øresund spojena se švédským Malmö. Z Kodaně a Malmö 
se tak pomalu stává jedna metropolitní oblast, kde v okruhu 50 km žije cca 2,7 
milionu obyvatel. Kodaň je hlavním regionálním centrem podnikání, kultury, médií 
a vědy, což potvrzují mnohé mezinárodní průzkumy a žebříčky. Byla označena za 
jedno z měst s nejkvalitnější životní úrovní a rovněž s nejšetrnějším přístupem k 
přírodě na světě. Je zde největší skandinávské letiště. Jednou z 
nejnavštěvovanějších turistických atrakcí je bronzová socha malé mořské víly, v 
jejíž blízkosti je historická přístavní pevnost Kastellet ze 17. století. V centru 
Kodaně leží známý zábavní park Tivoli. Roku 1996 byla Kodaň Evropským městem 
kultury. 

 
• v 18.00 hod. příjezd do Halmstadu, rozdělení do rodin, večer v 

rodinách 
 
Halmstad je přístavní město v jihozápadním Švédsku, ležící v ústí řeky Nissan 
do průlivu Kattegat. V současnosti zde žije zhruba 55 000 obyvatel. Je hlavním 
městem provincie Halland. Na místě dnešního Halmstadu se v minulosti odehrálo 
několik krvavých bitev. Ve vikingské době a ve středověku tu proti sobě bojovali 
severští králové. V těch dobách byl Halmstad největším městem na západním 



pobřeží. Statut města mu byl udělen již v roce 1307, patřil ale dlouhou dobu pod 
dánskou zprávu. Teprve v roce 1645 se město stalo švédskou provincií. Kristián 
IV. - Král Dánska v letech 1588 - 1648, zanechal na Halmstadu nesmazatelné 
stopy. Často pobýval v dánském regionu Halland a mj. postavil Halmstadský hrad 
(Halmstad Slott), bránu Norre Port a dal městu podobu, jakou má dnes, s Torg 
Stora (Velké náměstí) v centru. Kvůli snaze Dánska bránit hranici proti Švédům 
se Halmstad změnil z poklidného obchodního město na silnou pohraniční pevnost. 
V roce 1619 bylo město zničeno požárem, čehož král Kristián IV. využil na 
přestavbu Halmstadu na moderní renesanční město. Podél Storgatanu, mezi 
hradem a Norre Portem lze vidět obchodní domy, postavené po požáru. 
Halmstad ztratil svůj význam jako hraniční pevnost v roce 1645, kdy se stal 
švédskou provincií. V 18. století ho opustila posádka, hradby byly strženy a vodní 
příkop zasypán. Hrad byl postaven jako rezidence pro šlechtu, krále a jeho dvůr 
při návštěvě Halmstadu. V roce 1619, kdy byl téměř dokončen, pozval Kristián 
IV. na hrad Gustava II. Adolfa. Hostina na zámku trvala celých sedm dní. 
Vzpomínkou na setkání je kamenný reliéf Astenen Kung (Královský kámen). 
 
Pátek 25. dubna 
 

• v 8.00 hod. setkání v hudební škole a přivítání s ředitelem školy 
Ulfem Fembrem, rozezpívání a zkouška na koncert 

• v 10.00 hod. koncert v kostele Martina Luthera pro hudební 
školu Ostergard, oběd ve škole    

• odpoledne návštěva bazénu,  
• večer – společné setkání a večeře, návrat do rodin 

 
Sobota 26. dubna 
 

• v 9.00 hod. rozezpívání a zkouška na koncert v kostele 
• v 11.00 hod. koncert v kostele Immanuelskyrkan 
• po koncertu rozloučení s hostiteli a odjezd z Halmstadu,  
• večer příjezd do Stockholmu, rozdělení do rodin, večer v rodinách  

 
Stockholm je hlavní a zároveň i největší město Švédska a kraje Stockholm 
(Stockholms Län). Leží na východním pobřeží mezi jezerem Mälaren a Baltským 
mořem a prakticky se rozkládá na čtrnácti ostrovech na východním pobřeží 
Švédska. Počet obyvatel se pohybuje kolem třičtvrtě miliónu. Stockholm je 



důležitým obchodním a průmyslovým centrem Švédska. Ve Stockholmu sídlí 
švédská vláda a parlament, je také sídlem hlavy státu – krále. První písemná 
zmínka pochází z roku 1252, kdy byl Stockholm důležitým tržním místem se 
železem, pocházejícím z dolů v Bergslagenu. Byl údajně založeno jarlem 
Birgerem za účelem obrany města Sigtuna na jezeře Mälaren před útoky z moře 
a před pleněním. První stavbou proto byla pevnost strážící cestu mezi Baltským 
mořem a jezerem Mälaren. V tomto místě, kde byla vybudována obranná zařízení 
z kmenů (švédsky stock) stromů, se nachází řada menších ostrovů (švédsky 
holme) – z toho pravděpodobně pochází jeho název. Od roku 1523 je Stockholm 
hlavním městem Švédska. Ve Stockholmu (přesněji v sále radnice – Stadshuset) 
jsou každoročně vyhlašovány některé z Nobelových cen. Ostatně švédský 
chemik a vynálezce dynamitu Alfred Nobel se ve Stockholmu v r. 1833 narodil. 
Dalším slavným rodákem byl švédský spisovatel, umělec a novinář August 
Strindberg (1849 – 1912). Dnes je považován za nejvýznamnějšího moderního 
švédského spisovatele, ve své době však nebyl příliš doceněn. 
 
 
Neděle 27. dubna 
 

• snídaně a dopolední volno v rodinách 
• ve 13.30 hod. rozezpívání a zkouška  
• v 16.00 hod. Koncert v kostele Ersta Church (45 min. program) 
• po koncertu návrat do rodin, večeře v rodinách 

 
 
Pondělí 28. dubna 
 

• mezi 8.00 - 9.00 hod. odjezd do Gamla Stan. Shopping Centre 
(hádejte, co se tam bude dít ☺ ?), od rodin oběd v balíčcích; rádi 
bychom si též prohlédli centrum Stockholmu 

• v 16.00 hod. občerstvení, poté návrat do rodin, večeře v rodinách 
 
 
 
 
 



 
 
Úterý 29. dubna 
 

• mezi 8.00 - 9.00 hod. odjezd do Djurgårdskyrkan, poté bude 
následovat rozezpívání a zkouška na koncert 

• v 12.00 hod. koncert v Djurgårdskyrkan (45 min. folklórní 
program), oběd budeme mít od rodin v balíčcích 

• odpoledne prohlídka muzea Vasa, poté návrat do rodin, večeře 
v rodinách 
 

Vasa je jedinou dochovanou lodí na světě pocházející ze 17. století. S 95 % 
zachovaných původních částí a zdobená stovkami vyřezávaných soch je Vasa 
jedinečným uměleckým dílem a jednou z předních turistických atrakcí na světě.  

Dne 10. srpna 1628 zvedla plachty velká válečná loď, aby vyjela ze 
stockholmského přístavu. Byla to nově postavená Vasa pojmenovaná podle 
vládnoucí dynastie Vasa. Na znamení slavnostní události byla vypálena salva z 
postranních děl lodi. Když se mohutná loď pomalu blížila ke vstupu do přístavu, 
zvedl se prudký vítr. Vasa se naklonila na bok, ale znovu se vzpřímila. Další závan 
větru ale položil loď na bok. Otevřenými otvory pro děla se nahrnula voda. Vasa 
klesla ke dnu a vzala s sebou nejméně 30, možná až 50 ze 150 členů posádky. 
Tak to se mělo stát 333 let předtím, než Vasa znovu spatřila světlo světa. 
Společně s lodí Vasa bylo vytaženo přes 14 000 dřevěných předmětů včetně 
700 soch. Byly jednotlivě ošetřeny a vráceny zpět na své původní místo na lodi. 
Bylo to jako poskládat obrovskou skládačku. Když se Vasa potopila, zastavil se 
čas. To, co bylo zachráněno v roce 1961, bylo netknutou součástí 17. století. 
Každý z tisíců vytažených předmětů má svůj příběh. Jsou mezi nimi kosti členů 
posádky, stejně tak jako jejich věci a vybavení lodi. 

Loď je vystavována v účelově postaveném muzeu ve Stockholmu, ve kterém je 
také devět dalších výstav týkajících se tohoto tématu, dobře zásobený obchod 
a prvotřídní restaurace. Film o lodi Vasa mohou návštěvníci sledovat v šestnácti 
jazycích. Muzeum Vasa přitahuje více návštěvníků než jakékoli jiné muzeum ve 
Skandinávii. Stojí zato navštívit Stockholm jen kvůli samotné lodi Vasa. 
 
 
 



 
 
Středa 30. dubna (oslava „čarodějnic“ – VALBORGSMÄSSOAFTON)  
           

• mezi 8.00 - 9.00 hod. odjezd na výlet do Vaxholm 
• odpoledne návrat do rodin, večeře a večerní oslava čarodějnic v 

rodinách 
 
Městečko Vaxholm se nachází stockholmském souostroví. Název pochází z 
hradu Vaxholm, který byl postaven králem Gustavem Vasou v roce 1549 na 
ostrůvku s tímto názvem pro účely obrany Stockholmu. Nyní zde žije necelým 
pět tisíc obyvatel. Město Vaxholm bylo založeno krlem Gustavem Vasou v roce 
1558. Později získal Vaxholm práva jako obchodní město (Köping) a v roce 1652 
byl udělen se stalo městem královským. V erbu se připomíná opevnění, stejně 
jako námořní doprava. V roce 1880 se Vaxholm stal populárním lázeňským 
městem a od počátku 20. století se zde smějí stavět pouze dřevěné domy, což 
dává městu osobitý vzhled. 
 
Čtvrtek 1. května 
 

• mezi 9.00 - 10.00 hod. rozloučení a odjezd domů 
• návrat do Liberce v nočních (ranních) hodinách - upřesníme 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U odjezdu proběhne kontrola těchto dokladů: 

• cestovních pasů   
• pojištění léčebných výloh a odpovědnosti v zahraničí  
• předložení informace o zdravotním stavu dítěte (pouze v případě, že bere 

pravidelně léky apod.) 
• písemný souhlas rodičů s koupáním (rozdáme na zkoušce) 

 
Co je nutné vzíti s sebou: 
 
• vypraný a vyžehlený klasický i folklórní kroj (+ bílé ponožky, silonky, 

gumičky a sponky do vlasů atd.!, boty ke kroji  
• pokud ještě neovládáte některé písně, tak noty do autobusu (zejm. švédskou 

píseň!) 
• dárky do dvou rodin 
• osobní věci na 8 dní, nezapomeňte i na  teplejší oblečení, pevné boty, 

kšiltovku, příp. něco na hlavu 
• plavky 
• deštník  
• jídlo a pití do autobusu – na cestu tam, vhodné jsou např. instantní polévky (k 

tomu nezapomeňte hrníček a lžíci), první jídlo budeme mít večer 24. 4. v 
rodinách 

• jídlo během pobytu je kompletně zajištěné, ale raději si vezměte „železnou 
zásobu“ na cestu zpět (sušenky, polévku atp.)  

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

• pokud rádi dokumentujete, tak nezapomeňte na foťák, i když budeme fotit 
společně a fotky poté budou k dispozici na stránkách Severáčku 

• kapesné 30,- EUR 
• 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. 
 

 
A rada nakonec – s dobrou náladou a úsměvem se nám bude cestovat i zpívat 
báječně. Tak vzhůru do toho… 

 
 

 


