
Klub Pathfinder a DSŠ v ČS
Mobil:   739 345 690

e-mail:  roman@pathfnnerr.c

Venou.ím onnílů Klubu Pathfnner a učitelům DSŠ v  ČS
(prosím o cprostřenkování všem nětem ve  vašem okolí)

Múzička 2018
Kde domov můj

Vážení vedoucí, učitelé a vystupující,
zajisté již netrpělivě vyhlížíte informace k dalšímu ročníku naší soutěže Múzička. V letošním roce bude Múzička vypadat 
podobně jako minulý rok – nebude to soutěž, ale  přehlídka vaší tvorby. S největší pravděpodobností poslední v této 
podobě. 

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

Organizovaný program bude končit  v sobotu večeří,  respektive nedělní  snídaní.  Vyhověli  jsme divadlu se změnou 
termínu, za což nás odměnili  tím, že nám neuvaří  ani nedají  k dispozici  Vrtuli.   Tedy na jídlo budou sparťanštější  
podmínky (bagety?u.   Na neděli  si  můžete naplánovat oddílový program v Praze, nebo bude možnost se připojit  k  
plánované drakiádě oddílu Penguins. 

Letošní téma Múzičky je "Kde domov můj". Vaším úkolem bude pokusit se vyjádřit v písničkách, divadlech, recitaci, 
videu, malbě, kresbě, nebo plastice, kde je váš domov. Těšíme se na vaše příspěvky a vaše zpracování tohoto tématu. 

Úkolem poroty nebude udělovat pořadí, ale dát vám zpětnou vazbu, co bylo dobré a na čem můžete ještě zapracovat. 
I letos bychom chtěli vybrat – vydražit dar pro ADRU. Proto prosím připravte děti na to, že bude možné jejich dílo  
vydražit. Také bude možné vydražit zvony z předešlých let. 

Základiní iinformace:    

Kdy: 3. 11. 2018
Kde: Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1, Praha 8 
Otvíráme od: pátku 17:00 
Ukončení: sobota  v 17:00 (počítáme s noclehem a nedělní snídaníu
Ubytování: Sokolovna v Kobylisích – v tělocvičně (tedy spacák a karimatku s sebouu
Strava: sobota – snídaně, oběd, večeře / neděle - snídaně
Cena: Registrační poplatek (vstupnéu: dobrovolné

Doprovod (dospělýu: zdarma (1 doprovod do 7 dětíu
Ubytování: 60,- Kč 
Strava: 100,- Kč 
Odpolední vstupné: dobrovolné

Doprava: Metro „C“ – stanice: Kobyliské náměstí (divadlo hned uvidíteu 

Přihlášky: Účast na akci (jmenný seznamu:  REGINA
Služby + příspěvky: Webový formulář – vyplňte ZDE     
(obojí vyplňte nejpocněji no 31r 10r 2018)

Roman Buchtel – Růža

https://goo.gl/forms/QWtPeyoHfxW9TdUS2
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