
 

 

 

Itinerář zájezdu Severáčku 

 

 
 

 

FRANCIE 
23. - 28. května 2017 

 



Milí Severáčci, 

 

do Francie se vracíme opět po roce, tentokrát však zcela v jiném složení. Na 

cestu do francouzského Yvetot (čti Ivto) se vydáváme společně se sborem Camella 

z Nového Boru. Své nové kamarády již známe ze společných zkoušek i z koncertu, 

nyní tedy nastává okamžik, na který jsme se společně chystali. Moc se na společné 

cestování i zpívání těším, je to i pro mne se Severáčkem poprvé, co budeme takto 

úzce spolupracovat s jiným sborem. V každém případě to bude zajímavá zkušenost 

a vy, nejmladší členové Koncertního sboru, budete mít možnost načerpat nové 

zkušenosti. První ročník festivalu, který se jmenuje Europe in my Dreams, se koná 

ve městě Yvetot a kromě nás se jej zúčastní sbory z celé Evropy. Doufám, že 

budeme mít možnost je slyšet, protože to je na festivalech a soutěžích další velké 

plus – možnost porovnat, jak se zpívá u nás a jinde. Pro některé z vás je tento 

zájezd úplně prvním a většina z vás se musí ještě učit, jak to na našich zájezdech 

chodí, tak buďte maximálně pozorní, vstřícní a pohodoví, abyste „pochytili“ co 

nejvíce. 

 

Za liberecké dospěláky jedu já a naše klavíristka Eva Dvořáková, 

z novoborských samozřejmě sbormistr Camelly Jiří Štrobl a sestavu doplní lékař a 

zdravotní sestra. Pokud máte nějaké zdravotní obtíže, berete léky, máte alergie 

apod. je nutné lékaře před odjezdem písemně informovat, abychom měli na zájezdu 

co nejméně komplikací. 

 

Na závěr připomínám to nejdůležitější – hlasovou hygienu. Je opravdu nutné, 

abyste si hlasy maximálně chránili – od nošení pokrývky hlavy, hlasový klid 

v autobuse, co nejdelší spánek, žádné zmrzliny a ledové nápoje (abych nebyla za 

Heroda☺ - zmrzlinu si většinou dáváme společně, až když už je „odzpíváno“) atd., 

však to již za ta léta znáte… Každý výpadek, kdy nebudete moci zpívat, velmi 

ohrožuje výkon celého sboru na koncertech a naším prvořadým cílem je přece 

zazpívat na koncertech co nejlépe. Také nezapomeňte na noty do autobusu, abyste 

ještě „dopilovali“ repertoár a všichni pak můžeme ještě zapracovat na nových 

francouzských písních. Uvidíte, že pak budete mít ze společných koncertů a 

vystoupení o to větší radost. A o to nám, myslím, jde všem – abychom krásně 

zazpívali, ale také co nejvíce poznali. Dobrou náladu, pohodu, zdraví (nejen to 

hlasové) a příjemné cestování vám všem přeje       

                                                                                                    Silvie Pálková 

 

PS: Opět budeme dávat zprávy (a pokud to půjde i fota) na naše stránky 

www.severacek.cz. 

 



A teď už vzhůru do toho, co vše nás čeká: 
     

ÚTERÝ 23. 5. 

• sraz v 18. 40 hod., nakládání do autobusu, rozloučení 

• 19.00 hod. odjezd od ZUŠ, celonoční přejezd do Francie  

 

STŘEDA 24. 5. 

• během cesty zastávka v Amiens 

• cca 17.00 příjezd do Yvetot, krátké přijetí na radnici, poté 

ubytování a večer v rodinách 

 

ČTVRTEK 25. 5. 

• dopoledne společná zkouška s ostatními sbory na francouzské 

skladby 

• výlet k moři, původně jsme mysleli, že pojedeme do Etrétat, ale 

koná se tam v tento den ohromná akce se statisícovými davy, takže 

i vzhledem k bezpečnostním důvodům najdeme jiné zajímavé místo 

• 18 hod. Zahajovací koncert festivalu (zde budeme zpívat společné 

skladby) 

 

PÁTEK 26. 5. 

• dopoledne workshop s ostatními sbory 

• odpoledne náš samostatný koncert 

• večer další koncert festivalu, kde budeme v publiku, poté společný 

průvod městem a slavnost 
 

SOBOTA 27. 5. 

• celý den strávíme s hostitelským sborem 

• výlet do Rouenu 

• po návratu do Yvetot společný koncert s hostitelským sborem 

 

NEDĚLE 28. 5.  

• ráno odjezd, cestou zastávka v Remeši 

• kolem půlnoci příjezd do Liberce (bude upřesněno) 
 

Tento itinerář je orientační, přesné informace a časy dostaneme na místě. 



Co je nutné vzíti s sebou 

 
• Platný cestovní pas či občanský průkaz 

• kartičku pojišťovny + potvrzení o sjednaném cestovním pojištění (kontrola u 

odjezdu – bez sjednaného pojištění na celou dobu zájezdu, tj. 23. – 28. 5., se 

nikdo zájezdu nesmí zúčastnit) 

• oblečení na koncerty: tričko + severáčkovská šedá sukně a boty + černý 

spodek a černé společenské boty, děvčata raději několikatery silonky a také 

vhodné gumičky a sponky do vlasů 

• Osobní věci na 6 dní, nezapomeňte pevné boty na výlety, nepromokavou bundu 

s kapucí, pokrývku hlavy 

• deštník  

• Do autobusu si vezměte severáčkovský batoh a do něho vše, c opotřebujete na 

cestu - ke kufrům během cesty nebude přístup 

• Jídlo a pití do autobusu na noc a celou středu (v rodinách dostaneme až 

večeři) + jídlo na cestu zpět (nelze spoléhat pouze na svačiny od rodin, jako 

„železná zásoba“ jsou vhodné sušenky, křehký chléb, instantní polévky, 

nezapomeňte na hrníček a lžíci do autobusu 

• polštářek, lehkou deku (spacák) a pohodlné oblečení na první noc v autobusu 

• pokud berete nějaké léky, nezapomeňte je a před odjezdem o tom písemně 

uvědomte lékaře  

• pokud rádi dokumentujete, tak nezapomeňte na foťák, i když budeme fotit 

společně a fotky poté budou k dispozici na našich stránkách 

• kapesné – není nutné mnoho (nechám to na vašich rodičích)  

• Vezměte nějaké vhodné filmy či hudební dokumenty na MP3 či DVD na cestu 

do autobusu  

• Pokud dobře nevládnete nějakým jazykem, tak se vždycky hodí slovníček – pár 

frází se naučíme v autobuse; Francouzi obecně neradi mluví jiným jazykem, 

takže se snažte něco pochytit ☺. 

 

 

A malá rada nakonec – s dobrou náladou a úsměvem se bude cestovat i zpívat 

báječně. Tak vzhůru do toho…        

 
 itinerář pro vás připravila Silvie Pálková 

 

 

 

 
 


