Maccabi 2015 CZ
Prostějov / Olomouc, 13. 3. 2015
Vážené dámy a pánové, milé děti,
zveme Vás na akci „Maccabi 2015 CZ“, která navazuje na tradice:
- her Maccabi v ČSR ve 30. letech minulého století,
- tradici tělovýchovných oddílů a jednot: Maccabi, HaKoach, Hagibor, atd., a to po celé ČSR ve 20.
letech a dále minulého století i dříve (za Rakouska-Uherska),
- židovské tělovýchovy v Olomouci a Prostějově ve 20. letech minulého století i dříve,
- letních her HaKoach v ČR v tomto století ☺
- ale i na účast židovských sportovců v reprezentaci ČSR i ČSSR.
Kdo je organizátorem: Hakoach ve spolupráci s ŽO Olomouc, společný realizační tým:
- Dub Rudolf, Dubová Jarmila, Gronský Roman
Program a časový harmonogram her:
3. - 5. 7. 2015
Datum
Čas
Pátek 3. 7. 2015
o 9:00 – 10:00
o 11:00
o
o

21:00
22:00

o
o
o
-

09:30
20:00
22:00

o
o
-

09:30
16:00

Sobota, 4. 7. 2015

Neděle, 5. 7. 2015

Činnost
Registrace
zahájení sportovních soutěží (možné individuální zahájení u golfu, atd.)
kabalat šabat, kiduš, večeře
bowling
o Ranní modlitba
o zahájení sportovních soutěží
o klezmer koncert + raut
o havdala
o Stezka Wollfových
o Prohlídka Prostějova
o Ranní modlitba
o zahájení sportovních soutěží
o vyhlášení, závěr
o Prohlídka Olomouce

Sporty a sportoviště:
ID
1
2
3
4

Sport
Tenis
Stolní tenis
Badminton
Squash

5 Střelba
6 Lukostřelba
7 Šachy

1

Suchý program
Venkovní kurt
Hala
Hala
Hala
Střelnice se zastřešeným střelištěm
Střelnice otevřená
Klubovní šachová
místnost
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Mokrý program
Hala
Hala
Hala
Hala
Střelnice se zastřešeným střelištěm
Střelnice otevřená
Klubovní šachová místnost

8
9
10
11
12
13

Pétanque
Bowling
Plavání
Volejbal nebo plážový volejbal
Biliard nebo Pool
Piškvorky či Sudoku

14 Golf
15 1/2 maraton
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Venku
Hala
Hala
Venkovní kurt
Hala
Klubovní místnost
Jamky 9-18, golfový
areál Véska
Venku

Venku
Hala
Hala
Hala
Hala
Klubovní místnost
Jamky 9-18, golfový
areál Véska
Venku

Místo: Olomouc / Prostějov (plavání, lukostřelba) / Dolany – Véska (golf) / Šternberk (střelba)
Ubytování:
VŠ koleje Generála Svobody, Šmeralova 12, 772 00 Olomouc:
- buňka se 2 dvoulůžkovými pokoji, společná kuchyňka s varnou konvicí a chladničkou, WC a sprchou,
- Wi-Fi,
- kuchyňka s mikrovlnnou troubou, myčkou, jídelnou na patře, TV,
- prádelna,
- posilovna.
Stravování:
- VŠ menza – snídaně, případně večeře k-styl (kosher style),
- možnost košer stravy na Obci nebo balíčky z cateringu v úpravě pro mikrovlnnou troubu
- ostatní stravování v místě soutěží nebo na společenských doprovodných akcích.
Pravidla:
- minimální účast 5 lidí ve vyjmenovaných sportech, jinak se soutěž ruší, (s výjimkou volejbalu, 2
družstva po 6 lidech)
- Dle mezinárodních pravidel daných pro konkrétní sport
- Pro hodnocení účastníků v soutěži je důležité „právo návratu“, ale hostům se nebráníme, jen
nebudou hodnoceni do pořadí,
Účastníci:
- ČR, SR a zahraniční.
Baby Sitting:
- program pro děti, bude specifikován dle počtu přihlášek.
Kultura:
- společenský večer k zahájení Maccabiády,
- stezka rodiny Wollfových, Tršice – památník rodině, která se za války ukrývala.
- prohlídka židovských památek Olomouce (CJS)
- koncert klezmer: Simcha + raut v rámci koncertu
- prohlídka židovských památek Prostějova
- závěrečný ceremoniál.
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Modlitby:
- páteční i sobotní modlitby v modlitebně ŽO Olomouc,
- chazan či jeden z dostupných rabínů k dispozici.
Zveřejnění:
- Web HaKoach – www.hakoach.cz, ve zvláštní záložce
- Web ŽO Olomouc – www.kehila-olomouc.cz
- Zájemcům do jejich e-mailu.
Předběžné přihlášky do 15. 04. 2015 na rudolf@dubovi.com:
Kalkulace – finanční požadavky:
Položka
CZK
Startovné
CZK 200,- max. / celý pobyt
Ubytování
CZK 331,- – 470,- CZK/ osoba a den
Snídaně
CZK 100,- / osoba a den
Klezmer koncert + raut
CZK 400,- / osoba
Hlídání dětí
CZK 100,- / osoba a den

Euro
8,- / osoba
13,- - 18,-/ osoba a den
4,- / osoba a den
15,- / osoba
4,- / osoba a den1

Kontakt a dotazy:
Rudolf Dub, rudolf@dubovi.com, +420 603 862 815, skype: rudolfdub
Těšíme se na shledanou v Olomouci
Za tým:
Rudolf Dub

1

Ceny jsou předběžně kalkulovány, kurz Euro ke 12. 3. 2015
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