MĚSTSKÁ HRA OLOMOUC ŽIDOVSKÁ
Mobilní aplikace mají různé úkoly. Někdy pomáhají
lepšímu fungování telefonu, jindy vám ukrátí dlouhou chvíli
prostřednictvím her. Multimediální aplikace Actionbound
Olomouc židovská má speciální funkci, protože je mobilním
průvodcem, který vás seznámí s již téměř zapomenutou
historií Olomouce. Vezměte si jako doprovod další členy
rodiny či kamarády a vyjděte společně na vycházku městem,
při níž budete hloubat nad novými tématy a u toho bloumat
po známých ulicích a lokalitách. Na jednom vybraném místě
můžete naplno otestovat možnosti svého mobilu a zahrát
si speciálně pro vás připravenou hru! Takovéto kreativní
užívání aplikace lze uplatnit i v dalších částech plné verze
trasy a vytvořit si tak vlastní tvůrčí variantu hry, aby vás
toulka městem ještě více těšila.

V roce 1454 odsud byli vypovězeni
a zpět se začali vracet až koncem
18. století a v druhé půli 19. století
jako plnoprávní občané, tudíž zde
zanechali nesmazatelné stopy.
Podíleli se na hospodářském
i kulturním vzestupu města.

Aplikace Actionbound Olomouc
židovská se soustředí na dějiny
židovské komunity. Židé jako
příslušníci židovského náboženství
(judaismu) nebo jako příslušníci
židovského národa pobývali
v bývalém královském městě
Olomouci již od 12. století.

JAK NA TO

Mít vlastního průvodce
v mobilu je skvělá příležitost,
jak město prozkoumat!

Uvědomili jsme si totiž, že
každý den chodíme kolem
budov, o jejichž původním
účelu nebo majitelích vůbec
nic nevíme.

Aplikace nás pomocí GPS
dovedla na jednotlivá
stanoviště hry. Když jsme je
nalezli správně, získali jsme
herní body.

1 Stáhněte si do mobilu aplikaci:
2 Otevřete aplikaci a klikněte
na Skenovat kód.
3 Oskenujte zde
připravený
QR kód a užijte si
připravenou hru.
4 Pokud si budete chtít s doprovodem užít plnou
verzi hry Olomouc židovská, otevřete aplikaci
Actionbound a klikněte na Najít bound | Najít
a do vyhledávacího políčka zadejte heslo
Olomouc židovská.
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