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ZAKLADATELE SEVERÁČKU BUDE PŘIPOMÍNAT PAMĚTNÍ DESKA  

Liberecký dětský pěvecký sbor Severáček slaví letos vstup do své 60. sezóny. Nejen toto výročí, ale především 

významné osobnosti jeho zakladatelů Jiřiny a Milana Uherkových připomene nová pamětní deska na Domě dětí 

a mládeže v Riegrově ulici, který byl dlouho dobu „domovem“ sboru. Slavnostní odhalení se koná tuto neděli 24. 

září v 15 hodin.  

Vzpomínka na manžele Uherkovy, kterou připravuje architekt Jiří Janďourek a kolektiv, bude velmi netradiční, a to, jak se 

nabízí – zvuková. Bude umístěna v tzv. akustickém zrcadle, což je plocha vyhloubená do stěny, která absorbuje a zesiluje 

zvuk přicházející zvenčí. „Hledali jsme netradiční formu připomenutí manželů Uherkových, a protože se jedná o hudbu, 

využili jsme stávající budovu, kde sbor zkoušel. Prohloubení do budovy symbolicky vyjadřuje hluboký význam založení 

Severáčku,“ dodává Janďourek.  

Nápad zhmotnit vzpomínku na zakladatele Severáčku vznikl letos v dubnu, a to přímo v řadách bývalých členů sboru.  

Ke slavnostnímu odhalení dojde tuto neděli 24. září v 15 hodin. „Deska je připomenutím práce manželů Uherkových a 

mám velkou radost, že u toho můžeme být,“ říká současná sbormistryně Severáčku Silvie Pálková a dodává:  

„Samozřejmě se zde bude zpívat, především písně v úpravě Milana Uherka, které znají všechny generace Severáčku.  

Budu ráda, když se na tomto místě společně potkáme a zavzpomínáme na tyto významné sborové osobnosti, jakými 

Jiřina a Milan Uherkovi bezesporu jsou.“  



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 téměř 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, naposledy v říjnu roku 2016 v Jižní Koreji. 

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, 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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