Itinerář zájezdu Severáčku

SLOVENSKO
5. - 9. září 2017

Milí Severáčci,
je to asi poprvé, co se na koncertní zájezd vydáváme takhle brzy na začátku nového
školního roku. Tentokrát míříme na Slovensko, kde jsme byli před pár lety a odvezli si nádherná
vítězství z Bratislavy. Do oblasti východního Slovenska ale Severáček v novodobé historii
nezavítal nikdy. Výměnu se sborem Lienka a jeho sbormistryní Zuzanou Dirbákovou domluvilo
vedení ZUŠ a v minulosti již proběhly kontakty s některými obory z naší a humennské ZUŠky. My
také naše nové přátele uvítáme v Liberci v červnu příštího roku, ale to je ještě daleko…
Jak jste si asi všimli, zájezd k našim východním sousedům nebude jen pěvecký – i když
koncerty a vystoupení zde během těch čtyř dnů máme čtyři, ale též cestovatelský. O tom ale
dále v programu jednotlivých dní. Jako doprovod s námi kromě mé maličkosti a naší klavíristky
Evy pojede Anna Langrová, zástupkyně naší ZUŠ. Autobusem pojedeme se společností LiTour a
tentokrát budeme mít v autobuse opravdu hodně místa, protože nás pojede jen 28…
Po zkušenostech z minulých zájezdů jistě nemusím připomínat, jak důležité je udržet si
hlasové zdraví – většina z vás na to dbá a i díky tomu mají vystoupení v cizině stejný zvuk, jako
bychom zpívali u nás. Na hlasové zdraví je třeba dbát i tentokrát, přeci jen noční přejezd bývá
náročný, stejně tak výlety během cesty. Ale to je pro nás, kteří jsme zvyklí na letařovické
kempování, „brnkačka“.
Tak to je pro tuto chvíli vše, ostatní informace si řekneme v autobuse. 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.
PS2: Abychom si zpříjemnili společné chvíle, vezmu kytaru, takže zpěvníčky s sebou…

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

ÚTERÝ 5. 9.
 sraz v 21.45 hod., nakládání do autobusu, rozloučení
 22.00 hod. odjezd od ZUŠ, celonoční přejezd na Slovensko
STŘEDA 6. 9.
 ráno přijedeme do Červeného Kláštora, zde si uděláme dvouhodinový výlet
na pltích po řece Dunajci Pieninským národním parkem
 poté si prohlédneme Spišský hrad (je zařazen na seznamu UNESCO)
 19.00 příjezd do Humenného, rozdělení do rodin a večer v rodinách
ČTVRTEK 7. 9.
 8.00 hod. sraz u Městského kulturního střediska, s krojem; následovat bude
rozezpívání a zkouška
 10.30 hod. výchovný koncert v sále Městského kulturního střediska
v Humenném
 po koncertě oběd v nedaleké ZŠ
 po obědě prohlídka humenského kostela a skanzenu (expozice starých
dřevěných domečků), příp. rozchod; poté odjezd do Kamenice a příprava na
koncert
 18.00 koncert v kostele v Kamenici n. Cirochou
 po koncertu návrat do Humenného a rozchod do rodin
PÁTEK 8. 9.
 dopoledne výlet do muzea Andy Warhola v Medzilaborcích a na dřevěné
chrámy v okolí Sniny (jeden z největších skvostů umění a náboženství na
Slovensku), oběd bude zajištěn během cesty
 17.00 hod. rozezpívání a zkouška v kostele Stětí Jana Křtitele v Humenném
 18.00 hod. zpívání při mši
 19.00 hod. společný koncert Severáčku (45 min. program) a humenského
dětského sboru Lienka (česky je to Beruška ) v kostele
 po skončení koncertu pohoštění v prostorách fary, poté odchod do rodin
SOBOTA 9. 9.
 ráno odjezd, cestou zastávka v polském Krakowě
 cca v 22.00 hod. 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. 5. – 9. 9., se nikdo zájezdu nesmí
zúčastnit)
 oblečení na koncerty: koncertní kroj + boty, severáčkovské tričko (libovolné), děvčata
raději několikatery silonky a také vhodné gumičky a sponky do vlasů
 Osobní věci na 4 dny, 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 sbormistryni
 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

A rada nakonec – s dobrou náladou a úsměvem se bude cestovat i zpívat báječně. Tak vzhůru
do toho…
itinerář pro vás připravila Silvie Pálková

