Příměstský tábor Židovského muzea v Praze
ČERVENEC

Najděte ztracený poklad
Příměstský tábor je určený všem malým dobrodruhům, kteří se nebojí vyrazit starou Prahou po stopách dávných duchů a legend.

Program
Ztracený poklad Maiselovy rodiny
V rámci programu se děti seznámí s postavami a příběhy Josefova a osud stavitele Maiselovy synagogy je zavede přes Staroměstské náměstí a Karlův most až na Pražský hrad. Po cestě objeví další legendy spojené s těmito historickými památkami
a při úspěšném luštění a bádání cestu završí u ztraceného pokladu. Tábor nabízí seznámení nejen s židovskými příběhy, ale
i se starými pověstmi českými prostřednictvím historického centra Prahy.
Děti každý den stráví nějaký čas kreativním vyráběním, něco nového se naučí, vyluští různé tajenky a šifry, dle počasí odpoledne stráví na procházce, v parku nebo na hřišti.
Pondělí: Noemova archa, zachraňte zvířata, výlet: Staroměstské náměstí
Úterý: Praha Karla IV., výlet: Karlův most
Středa: Josefov, příběh o Golemovi, výlet: Staronová synagoga, Starý židovský hřbitov
Čtvrtek: Renesanční Rudolf II., výlet: Malá Strana
Pátek: Výlet lodí, vyhodnocení táborové hry

Pro koho
Tábor je vhodný pro děti od 7 do 11 let.
Maximální počet účastníků je 15 dětí, tábor je možné konat pro minimálně 8 účastníků.

Kdy a kde
Tábor se koná v termínu 13. 7. – 17. 7. 2020.
Převzetí dětí probíhá na adrese Maiselova 15, Praha 1 od pondělí do pátku v čase 8:30–9:00.
Vyzvedávání na témže místě je možné v čase 16:00–17:00.
Program probíhá jak na uvedené adrese v prostorách Oddělení vzdělávání a kulturu (dva přednáškové sály a klimatizovaná
dílna), tak v expozicích Židovského muzea v Praze. Podnikneme také výlety do přilehlého okolí Starého Města, na Kampu
a Malou Stranu.

Co s sebou na tábor
•
•
•
•
•
•

Pohodlné oblečení podle počasí
Vhodnou obuv
Přikrývku hlavy
Krém na ochranu proti slunci, repelent
Malý batůžek s lahví na pití
Lítačka nebo lístky na MHD

Cena
Cena pětidenního programu činí 3 000,- Kč.
V ceně je zahrnuto
• zkušení lektoři Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP,
• pitný režim,
• oběd,
• odpolední svačina (dopolední svačina vlastní),
• veškeré vstupné,
• upomínkové předměty, odměny, pracovní materiál.

Storno poplatky
Storno poplatek při odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí 50% z celkové ceny.
Storno poplatek při odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí 100% z celkové ceny.

Ke stažení
• Přihláška

Pokud máte další otázky, neváhejte se na nás obrátit na tel: 605 885 494 a email: education@jewishmuseum.cz.
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