
 

 

Klub Pathfinder a DSŠ v ČS 
mobil:   603 385 241 

e-mail:  cancik@pathfinder.cz  

 

Všem vedoucím oddílů Klubu Pathfinder a učitelům DSŠ v ČS 

(prosím o zprostředkování všem dětem ve tvém okolí) 
 

Múzička 2012 
                   

 

Vážení vedoucí, učitelé a soutěžící, 

 

blíží se konec školního roku, před námi jsou prázdniny, léto a myslet teď na podzim je trochu nepatřičné. Přesto 
vás chci i letos ujistit, že v říjnu připravujeme Múzičku. A to ne ledajakou, ale věřte tomu nebo ne, již dvacátou. Chceme 

tyto narozeniny oslavit i s těmi, kteří na Múzičkách soutěžili a vítězili před vámi. Nebudeme však jen vzpomínat, ale také 

soutěžit a nominovat se. Vždyť letošní rok nás čeká také Múzička unijní. Ta proběhne 1. 12. 2012 na Slovensku v Trenčíně. 

Mnozí z vás mohou být u toho.  

 

Tak tedy přemýšlejte, plánujte, tvořte, nacvičujte, abyste mohli přijet soutěžit a slavit. 

 

 
 

Vašim 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.  

 

Těším se, že se ať už ve slově, kterým nám poslouží kazatel Radek Jonzcy (coby zakladatel Múzičky),  

ale i v písničkách, divadlech, recitacích, na obrazech a prostřednictvím plastik vzájemně obohatíme, oslovíme a potěšíme. 

 

Nezapomeňte si poznamenat datum a místo:     

     

Kdy:   20. 10. 2012  

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

 

   Za koordinační výbor oddělení dětí ČS CASD 
          David Čančík – Dawy

 

A jaké že je letošní téma Múzičky? 

No přece 

OSLAVA  



 

 

 

 

MÚZIČKA 2012 
 

      Téma: OSLAVA (očima křesťana) 

        Kdy: 20. 10. 2012 

        Kde:  Praha – Salesiánské 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. 


