
Příměstský tábor Židovského muzea v Praze
ČERVENEC 2021

Po stopách vojvody Čecha
Příměstský tábor je určený všem malým dobrodruhům, kteří se nebojí vyrazit starou Prahou i okolím města po 
stopách mytických hrdinů z počátků české historie. 

Program 
Představte si, jak asi vypadala naše vlast v pradávných dobách – pustá a divoká příroda, spousta bažin a strmých 
srázů, kde se lidská stopa objevovala vzácně, zvěře a ptactva v ní však žilo nepočítaně: hlubokými lesy se prohá-
něli medvědi, kanci, jeleni a vlci; vody se hemžily vydrami, bobry a rybami. Do těchto neznámých končin však jed-
noho dne přišel vojvoda Čech a mnohé další národy, zdejší krajina protnutá mohutnou řekou je natolik uchvátila, 
že se zde usadili. A jak to s nimi bylo dál? Co vše museli vybudovat pro svou obživu a ochranu v novém kraji, který 
dnes společně obýváme? To vše se na táboře dozvíte díky skvělému průvodci Aloisu Jiráskovi.
Pondělí: Noemova archa, zachraňte zvířata, výlet: Staroměstské náměstí  
Úterý: Krok a jeho dcery, výlet: Vyšehrad 
Středa: Léčitelka Kazi, výlet: DDM Smíchov, Starý židovský hřbitov 
Čtvrtek: Tetina stezka, výlet: Tetín 
Pátek: Dívčí válka, výlet: Petřín

Pro koho 
Tábor je vhodný pro děti od 7 do 10 let. Maximální počet účastníků je 20 dětí, tábor je možné konat pro minimálně 
8 účastníků. 

Kdy a kde 
Tábor se koná v termínu 12. – 16. 7. 2021. 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 16:00–16:30. Program probíhá jak na uve-
dené adrese v prostorách Oddělení vzdělávání a kulturu (dva přednáškové sály a klimatizovaná dílna), tak v expo-
zicích Židovského muzea v Praze. Podnikneme také výlety do přilehlého okolí Starého Města i za hranice Prahy. 

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 
• 2 čisté zdravotnické roušky

Cena 
Cena pětidenního programu činí 3 500,- Kč. 
V ceně je zahrnuto 
• zkušení lektoři Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽMP, 
• pitný režim, 
• oběd (jídelna Židovské obce v Praze, Maiselova 18), 
• 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

Poznámky k provozu
Příměstský tábor se bude řídit aktuálními platnými bezpečnostními a hygienickými pokyny. O aktuálních nařízení 
a podmínkách budeme informovat v dopise s podrobnými pokyny týden před zahájením tábora. 

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

Židovské muzeum v Praze / Oddělení pro vzdělávání a kulturu 
Maiselova 15, Praha 1
tel. 222 749 350
education@jewishmuseum.cz
www.jewishmuseum.cz
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