
Vážení a milí bývalí Severáčci, 

 

rádi bychom Vám touto cestou popřáli krásné a klidné prožití vánočních svátků a 

zároveň Vás pozvali na „DEN SE SEVERÁČKEM“, který se koná 21. února 2015.  

Chtěli bychom tímto dnem spojit tradici spolu s novým, tj. společenský večer 

bývalých Severáčků spolu s energií a mládím při plesovém reji našich dětí. 

Letos již třetím rokem pořádáme reprezentační ples Severáčku. Tentokrát 

bychom jej rádi spojili s krásnou tradicí společenských večerů a propojili tak 

setkání všech generací v „den se Severáčkem“. 

Od 15:00 do 18:00 bude patřit taneční sál Kolosea našim nejmenším. Čeká je 

„dětský ples“ plný her, tance a hlavně zpívání. Dopřejme našim ratolestem kouzlo 

společenského dne. Dětem krásné šatičky, motýlky a mašličky. Hry, tanec a písničky. 

To vše jim z tohoto odpoledne jistě vetkne do vzpomínek krásný zážitek. 

Od 18:00 bude otevřena kavárna „U bývalého Severáka“. Přijďte si posedět 

k Letařovickému čaji, popovídat si s přáteli, zazpívat a zavzpomínat. Ten, kdo bude 

chtít povídání vyměnit za plesání, může od 20:00 protančit ve velkém sále nejedny 

taneční střevíčky se skvělým orchestrem Big´O´Band Marka Ottla.  

Součástí večerního plesu bude nejen vystoupení našich dětí s netradičním 

repertoárem, ale i vystoupení „staré gardy“ s repertoárem již tradičním. Přijměte 

pozvání na 2 zkoušky bývalých Severáčků, které se budou konat před plesem a 

jako malou odměnu za Váš čas také drobnou pozornost od Kruhu přátel 

Severáčku. Stačí navštívit jednu zkoušku. Termíny zkoušek Vám včas oznámíme. 

Manželé Uherkovi založili nejen sbor, ale zároveň tradici setkávání se bývalých 

členů a my bychom spolu s Vámi chtěli tuto úžasnou tradici obnovit. Pojďme se 

potkat nejen při významných výročích a udělejme si radost alespoň jednou do roka. 

Pozdravme své přátele, zazpívejme si a zatančeme si spolu s mládím, které v tradici 

Severáčku pokračuje. 

Vstupenky na ples si budete moci zakoupit na http://www.evstupenka.cz/place:koloseum. 

Cena vstupenky na večerní ples a zároveň volný vstup do kavárny a volný vstup na 

odpolední dětský ples je Kč 230,-.  

Cena vstupenky na dětský ples je pro děti Severáčku Kč 30,-, jejich malé kamarády 

Kč 70,- a dospělý doprovod Kč 70,-. Tyto vstupenky se budou prodávat v kanceláři 

Severáčku. 

Těšíme se, že se s Vámi potkáme buď v kavárně nebo na tanečním parketě. 

 

Váš výbor Kruhu přátel Severáčku 

http://www.evstupenka.cz/place:koloseum

