
Příměstský tábor Židovského muzea v Praze
SRPEN 2021

Co se skrývá v muzeu? 
Příměstský tábor je určený všem malým dobrodruhům, kteří se nebojí objevovat tajuplný svět zákulisí muzea. 

Program 
V každém z nás dřímá umělec. Každý z nás má nějaký talent. A každý má svůj vkus. Co máme ale všichni společ-
né, je zvědavost. Báječná vlastnost, která nás nutí objevovat nové světy a dívat se věcem pod pokličku. Pojďme ji 
využít a prozkoumat tajemný svět muzea. Můžete se s námi stát umělcem, kurátorem, kustodem, restaurátorem, 
lektorem, fotografem… Nevíš, kdo všechno to je a co vlastně mají s muzeem společného? Nevadí! Vše se u nás 
dozvíš a vše si vyzkoušíš. Naše putování bude plné tvoření, výletů a objevování. Nakonec společně uspořádáme 
vlastní výstavu s vernisáží, na kterou pozveme rodiče a kamarády.
Pondělí: Muzeum rozhodně není nuda, výlet: Josefov 
Úterý: Papír jako vzácnost, výlet: vila Pellé, Letná 
Středa: Umělci s hlavou v oblacích, celodenní výlet: Botanicus – centrum řemesel Ostrá 
Čtvrtek: Budiž světlo, výlet: kopec Řivnáč 
Pátek: Výstava je na světe, vernisáž s rodiči

Pro koho 
Tábor je vhodný pro děti od 8 do 12 let. Maximální počet účastníků je 20 dětí, tábor je možné konat pro minimálně 
8 účastníků. 

Kdy a kde 
Tábor se koná v termínu 9. – 13. 8. 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), 
• 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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