
Klub Pathfinder a DSŠ v ČS
Mobil:   739 345 690

e-mail:  roman@pathfnner.cz

Všem venoucím onnílů Klubu Pathfnner a učitelům DSŠ v  ČS
(prosím o zprostřenkování všem nětem ve  vašem okolí)

Múzička 2017
Peravna

Vážení vedoucí, učitelé a vystupující,
zajisté již netrpělivě vyhlížíte informace k dalšímu ročníku naší soutěže Múzička. V letošním roce bude Múzička vypadat  
trochu jinak – nebude to soutěž, ale  přehlídka vaší tvorby. 

Chtěl bych vám připomenout několik důležitých informací. Abyste se mohli zúčastnit, bude třeba udělat dvě věci. Nejprve  
se  přihlásit  přes  Regínu  (přes  vašeho  vedoucího  Pathfnderu)  a  posléze  vyplnit  formulář,  do  kterého  zapíšete  své  
příspěvky. 

Organizovaný program bude končit v sobotu večeří, respektve nedělní snídaní. Na neděli si můžete naplánovat oddílový 
program v Praze.

Letošní téma Múzičky je "PRAVDA". Vaším úkolem bude pokusit se vyjádřit v písničkách, divadlech, recitaci, videu, malbě,  
kresbě, nebo plastce, co pro vás znamená PRAVDA. Těšíme se na vaše příspěvky a vaše zpracování tohoto tématu. 

Do poroty jsme v letošním roce pozvali odborníky na zpěv a hudbu. Jejich úkolem však nebude udělovat pořadí, ale dát  
vám zpětnou vazbu, co bylo dobré a na čem můžete ještě zapracovat. Diváci budou mít možnost vybrat napříč všemi 
příspěvky jeden, který je zaujal ze všeho nejvíce. 

Záklanií iifoermacd:    

Kdy: 11. 11. 2017
Kde: Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1, Praha 8 
Otvíráme od: pátku 17:00 
Ukončení: sobota  v  17:30 (počítáme s noclehem a nedělní snídaní)
Ubytování: Sokolovna v Kobylisích – v tělocvičně (tedy spacák a karimatku s sebou)
Strava: sobota – snídaně, oběd, večeře / neděle - snídaně
Cena: Registrační poplatek (vstupné): 0,- níky geraitu 

Doprovod (dospělý): zdarma (1 doprovod do 7 dět)
Ubytování: 50,- Kč 
Strava: 100,- Kč 
Odpolední vstupné: dobrovolné

Doprava: Metro „C“ – stanice: Kobyliské náměst (divadlo hned uvidíte) 

Přihlášky: Účast na akci (jmenný seznam, platba):  REGINA
Služby + příspěvky: Webový formulář – vyplňte ZDE     

(obojí vyplňte no 31. 10. 2017)

Nezapomeňte dovézt s sebou putovní zvony z loňska!!!  
 
  Za koordinační výbor oddělení dět  S CASD

        Roman Buchtel – Růža

https://goo.gl/forms/3ZnSBrfKMCdPEfkr2
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