
 

 

Klub Pathfinder a DSŠ v ČS 
mobil:   0603 385241 

e-mail:  cancik@pathfinder.cz  

 

Všem vedoucím oddílů Klubu Pathfinder a učitelům DSŠ v ČS 

(prosím o zprostředkování všem dětem v tvém okolí) 
 

Múzička 2012 
                  

 

Vážení vedoucí, učitelé a soutěžící 

Letos je to již po dvacáté, kdy máte možnost se přihlásit na Múzičku. Patříte-li mezi její aktivní návštěvníky, pak 

vašim letošním úkolem je vyjádřit kteroukoli uměleckou formou váš názor na to jak si představujete správnou oslavu. Co je 

pro vás důvodem k oslavě a proč. Patří oslavy k nám křesťanům? Slavíte rádi? Jak to vypadá? Co nejčastěji slavíte a proč 

právě to? Co ve vás oslava vyvolává? Těšíte se na oslavy? Asi bych takto mohl nadhazovat ještě mnoho otázek. Chci Vás 

jimi inspirovat k přemýšlení nad tématem, které by se také dalo říct: křesťan a oslava – co ty na to. Buďte tvůrčí, buďte 

otevření. Ať výsledkem vaší práce není prázdná formální odpověď, kterou si myslíte, že křesťané rádi uslyší. Ať výsledkem 

vaší práce není laciná kritika bez vlastního názoru a postoje.  

Ubytování, strava, místo setkání a struktura programu je podobná jako loni. Zůstaneme také u již zavedeného 

rozdělení „startovného“. Registrační poplatek (vstupné na akci) tedy platí každý člen sboru (oddílu), který se akce účastní 

(ať už jako divák nebo soutěžící) včetně vedoucích s pravidlem (na každých započatých 7 dětí jeden vedoucí zdarma). 

Další „služby“ jsou na zvážení, ale potřebuji je vědět včas, abych je zajistil. Podle vašich přihlášek / příjezdů také rozepíšu 

časy zkoušek a pošlu vám je dopředu.   

Na letošní Múzičku jsme se pokusili pozvat její předchozí vítěze a také Radka Jonczyho, který ji zakládal. Budeme 

tedy opět soutěžit, ale také si připomeneme dvacáté výročí této myslím povedené akce. Věřím, že to bude prima den.  

     

Kdy:   19-21. 10. 2012 (tedy 20.10.) 

Kde:   Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1, Praha 8  

Dveře dokořán od: Pátku 16:30  

Ukončení:  Sobota  v  21:30 (počítáme s noclehem a nedělní snídaní) 

Ubytování:  V KZŠ Eliáš – ve třídách (tedy spacák, karimatku a lístky na metro s sebou) 

Strava:   Sobota – snídaně, oběd, večeře Neděle - snídaně 

Cena:   Registrační poplatek (vstupné na akci): 140,- (Pathfindeři) / 160,- (neregistrovaní) 

    Odpolední vstupné (rodiče, hosté) 70,- kč 

   Ubytování:    20,- kč    

   Strava:     60,- kč     
 

Doprava: Metrem „C“ – stanice: Kobyliské náměstí (divadlo hned uvidíte)  

 

Přihlášky: -      Jmenný seznam účastníků prostřednictvím REGINY 

- Seznam příspěvků vyplňte do webového formuláře na stránkách KP 

 

Přihlášky + příspěvky tedy zde: http://www.pathfinder.cz/akce/9/muzicka-cs/      (vyplnit do 8.10. 2012) 
 

Nezapomenout: Dovézt s sebou putovní zvony z loňska!!!   
 

Těším se na setkání se všemi Vámi. Věřím, že spolu vytvoříme příjemnou atmosféru dne v Boží přítomnosti. Čas, 

který si navzájem věnujeme. 

 

 

            Za koordinační výbor oddělení dětí ČS CASD 

          David Čančík – Dawy 
 

 

  

 

 
 
 
 
      

 

 

Program: 

 

Pátek:  17:00 – 21:00 Zkoušky + registrace 
 

Sobota:  7:00 – 9:30  Zkoušky   snídaně

    
10:00 – 11:00 Setkání nad Biblí   

  

11:15 – 13:00 1 soutěžní blok  oběd 
15:00 – 17:00 2 soutěžní blok  

17:00 – 18:00 20-té narozeniny Múzičky večeře

  

 

19:30  hodnocení odborné poroty 

20:30  Vyhlášení a předání cen  
 

Neděle:  8:00 snídaně  Oddílová výprava 

http://www.pathfinder.cz/akce/9/muzicka-cs/


 

 

 

MÚZIČKA 2012 

 
    Téma:  OSLAVA (očima křesťana) 

  

        Kdy: 20.10. 2012 

        Kde:  Praha – Saleziánské divadlo, Kobylisy 

    

 

 

Soutěž v jednotlivých kategoriích, vzájemná inspirace, oslava Boha, setkání s přáteli nebo 

navázání nových kontaktů. 

 

 

Věkové kategorie:   A)  6 – 9 let 

B) 10 – 12 let 

C) 13 – 15 let 

D) Vedoucí a roveři (bez hodnocení) 

 

 

Umělecké kategorie:   

1) Sólo (děleno na kategorie A,B,C / D) 

 

2) Písnička (2-9 členů) 

(děleno na kategorie A,B,C / D) 

 

3) Sborová píseň (společně A-C / nad 10 členů) 

 

4) Drama (scénky) – do 8 minut (společně A-C) 

 

5) Recitace + Dětská autorská literární tvorba (povídka, 

článek, báseň) 

(děleno na kategorie: A,B,C / D) 

 

6)        Výtvarné práce všeho druhu   (bez omezení počtu) 

(děleno na malba, kresba / grafika – do 11 let / 12 a více) 

 

 

Poznámka:  - Věkovou kategorii určuje průměr věku všech vystupujících. 

     (žádný soutěžící kromě doprovodu však nesmí být starší než 15 let) 

   - Při překročení časového limitu bude scénka vyřazena z hodnocení. 

- Hodnocena bude: umělecká úroveň 50 %, dodržení tématu 30 %, 

kreativita 20 % 

 

Na setkání s Vámi se těší vaši staří ale i noví vedoucí. 

 

Tuto akci připravuje oddělení dětí  ČS CASD, pro děti registrované i neregistrované v KP. 


