
Sportovní klub Maccabi Olomouc, z. s. zve: 

  

BOTANICKÁ ZAHRADA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI –  

PROHLÍDKA S ODBORNÝM VÝKLADEM A DOPROVODNÝMI AKCEMI 

  

SOBOTA 4. ČERVNA 2022 od 14:00 do 18:00 h (SEČ) 

 

6. ročník 

  

Přednášející  

P. Vl. Všetička (VV) a/nebo v zastoupení za Mgr. Václava Dvořáka (VD) – Univerzita Palackého, Olomouc, 

Přírodovědecká fakulta / Botanická zahrada Univerzity Palackého – nás bude provázet zahradou a podá odborný výklad 

i praktické rady pro pěstitele 
  

- Mgr. Daniel Soukup, PhD (DS) - SK Maccabi Olomouc - volné téma 

- Mgr. Jan František Pavlíček, PhD - SK Maccabi Olomouc - volné téma 

- Ing. Jaromír Vykoukal (JV), Hanácký Jeruzalém - volné téma 

- Ing. Rudolf Dub (RD) – SK Maccabi Olomouc / Hanácký Jeruzalém - Nový židovský hřbitov v Prostějově  

- + další, změna přednášek vyhrazena 

  

Součástí programu je komentovaná prohlídka Botanické zahrady Univerzity Palackého s VV. Přednášky jsou 

dle témat, viz seznam nahoře. Další doprovodný program nechceme a nemůžeme prozradit, protože o něm 

jednáme nebo jej ještě sami neznáme 😊. Je jisté, že sadu na pétanque budeme mít s sebou. 
  

Občerstvení bude! Voda + citronová šťáva, káva, čaj, z termosek, v omezeném množství, přineseme asi 4 

termosky, ostatní si vezměte s sebou, nevaříme, je šabat. Pokud se zadaří, tak bude gefilte fisch na sefardský 

způsob a chala. Ostatní, co si přinesete, ale snažte se o košer, či aspoň semi-košer kvalitu, prosím, je šabat, 

těšíme se na produkty tradičních dodavatelů.  
  

V rámci pandemických opatření, pokud ještě bude pandemie, i opatření: Bude k dispozici voda na 

umytí rukou a dezinfekce, papírové ručníky. Vezměte si s sebou doklady o vaší bezinfekčnosti, budou-li ještě 

platit: o prodělání COVIDu anebo prvém či druhém očkování, též třetím či čtvrtém… Na místě pořadatelé 

vytvoří seznam účastníků, aby bylo doložitelné po akci v případě komplikací, bude-li vyžadováno. Můžete použít 

také prohlášení podle §53 a 55 Správního řádu. 

  

Vhodné pro 1. i 2. generaci, rodiny s dětmi. 1. a nově i 2. generaci jsme v té době mimo Olomouc schopni 

zajistit dopravu, pokud se nedohodneme jinak, prostřednictvím ŽO Olomouc, pokud se domluví s p. Petrem 

Coufalem: +420 733 769 277. 

 

Akce je doplňkovým programem: 

- Chayim PV/CZ 2022 – 80. výročí transportů z Prostějova 

- Šavuot – šachrit na ŽO Olomouc 

  

Za pořadatele: 

Ing. Rudolf Dub 
  

Potvrzení Vaší účasti a veškeré dotazy: 

SK Maccabi Olomouc, Tel.: +420 603 862 815,  

e-mail: rudolf.dub@maccabi.cz  
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