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NGO Market
Ve středu 10. dubna pořádá Fórum 2000 20. veletrh neziskovek NGO Market, na kterém se
bude prezentovat i Pražská organizace vozíčkářů. NGO Market se letos opět koná
v prostorách Fóra Karlín (Pernerova 51, Praha 8). Návštěvníkům se představí neziskové
organizace z celé České republiky i ze zahraničí. Otevřeno pro veřejnost bude od 11:00 do
19:00 hodin. Vstup na akci je zdarma. Budeme rádi, pokud nás přijdete podpořit.

DEN POV
Členská schůze Pražské organizace vozíčkářů
Na úterý 14. května je svolána Členská schůze Pražské organizace vozíčkářů, DEN POV.
Konat se bude v KC Zahrada (Malenická 1784, Praha 11 – Jižní Město). Prezence účastníků
bude od 15:30, schůze začne v 16:00.
Na schůzi vás pracovníci POV seznámí s jednotlivými projekty, kterým se věnujeme, a
společně naplánujeme budoucí aktivity POV. Dostatečný prostor dáme diskuzi. Po ukončení
schůze vás zveme na oslavu Narozenin POV, která bude následovat.
Na Den POV je třeba se telefonicky nebo e-mailem přihlásit, nejpozději do 26. dubna do
16:00. Pro členy POV je zajištěna doprava, její kapacita je ale omezena. Svůj požadavek na
dopravu nahlaste při přihlašování.

NAROZENINY POV
Srdečně vás zveme na oslavu 28. narozenin Pražské organizace vozíčkářů. Slavit budeme
v úterý 14. května od 18:30 v Kulturním centru Zahrada (Malenická 1784, Praha 11 – Jižní
Město). Narozeninová oslava bude následovat po členské schůzi. Těšit se můžete na
narozeninovou tombolu a raut. Svou účast prosím potvrďte telefonicky nebo
prostřednictvím e-mailu nejpozději do 26. dubna do 16:00.
Důležité upozornění. Pro zájemce o účast, kteří k dopravě na místo konání nemohou využít
speciální autobusové linky H, je objednána doprava, jejíž kapacita je však omezená. Doprava
je rezervována jen pro členy, kteří se účastní rovněž členské schůze. Zájemci o dopravu
nahlásí svůj požadavek při potvrzování účasti. Předpokládaný konec akce je po 21:30.

POCHOD PRAHA - PRČICE
V sobotu 18. května se uskuteční 54. ročník Pochodu Praha – Prčice. Pražská organizace
vozíčkářů tradičně zaštiťuje 13 kilometrů dlouhou trasu z Miličína do Prčice určenou
pochodníkům s průkazy ZTP a ZTP/P a jejich doprovodům. Start bude na parkovišti
v Miličíně od 9:00 do 10:00. Kontrolní punkt trasy je v Červeném Újezdu (kontroloři budou
na místě od 11:00 do 13:30). Startovné, které náleží pořadatelům pochodu (KČT), bude
vybíráno zvlášť. Informace pro pochodníky najdete na webu http://www.praha-prcice.cz/,
na jehož nové podobě se právě pracuje.
Dle pravidel pořadatele na speciální trasu nesmíme pouštět pochodníky bez postižení,
nejsou-li doprovodem, a rodiče s dětmi (i v kočárku). Pravidla Pochodu Praha Prčice jsou
zcela v pravomoci hlavních pořadatelů a POV je musí dodržovat.
POV bude na Pochod Praha – Prčice organizovat hromadný zájezd. Doprava bude zajištěna
z místa bydliště zájemců, cena zájezdu je 150,- Kč za osobu pro členy organizace a jejich
doprovody a 300,- Kč pro ostatní. Členové POV mají přednostní účast. Kapacita zájezdu je
omezena. Časy odjezdů budou všem přihlášeným sděleny nejdříve ve čtvrtek 16. května.
Základní informace budou k dispozici na stránkách POV. Přihlásit se můžete telefonicky
nejpozději do 3. května.
Na trasu mohou spolu s námi vyrazit i ostatní zájemci z řad držitelů ZTP a ZTP/P. POV bude
organizovat dopravu z Prčice zpět na parkoviště v Miličíně, aby se ostatní „pochodníci“
dostali ke svým vozům. Za „kyvadlovou“ dopravu se bude vybírat symbolický poplatek 20,Kč na osobu. Všechny potřebné informace získáte na startu u organizátorů.

PŘEHLED VOLNOČASOVEK na období duben – červen 2019
TVOŘIVÉ SETKÁNÍ – Výroba velikonočních dekorací
(Centrum samostatného života POV, Benediktská 6, Praha 1)

- středa 3. dubna, 15:15 – 16:45
JÓGA PRO SEDÍCÍ (Centrum samostatného života POV, Benediktská 6, Praha 1)
-

středa 17. dubna, 15:15 – 16:15

TRÉNINKY ŠIP-KÁR (SB Centrum Chodov, K Horkám 1, Praha 4)
-

středa 24. dubna, 17:30 – 21:00

U KAFÍČKA – O víně (u vína), přednáška
(Centrum samostatného života POV, Benediktská 6, Praha 1)
-

středa 22. května, 15:15 – 16:45

TRÉNINKY ŠIP-KÁR (SB Centrum Chodov, K Horkám 1, Praha 4)
-

středa 29. května, 17:30 – 21:00

PSÍ ŽIVOT (místo setkání bude upřesněno přihlášeným účastníkům)
-

středa 5. června, 13:00 – 15:00
(ve spolupráci s kynology z Ligy vozíčkářů)

VYCHÁZKY BEZ BARIÉR
-

středa 19. června „Za novou architekturou, pivem a kávou do Holešovic“.

Více informací o chystaných VOLNOČASOVKÁCH získáte na webových stránkách
www.pov.cz, případně telefonicky u Věry Malé.
POZOR! Změna VOLNOČASOVKY. Ve středu 20. března se místo plánované akce Kreativita
POVolena, na kterou se nepřihlásilo dostatečné množství účastníků, uskuteční přednáška
cestovatelky Marty Hynkové na téma Peru aneb Tajemství Inků.
Další inzerované akce na březen 2019: 13. března TVOŘIVÉ SETKÁNÍ – VÝROBA
SPRCHOVÉHO GELU, 27. března ŠIP-KÁRY – TRÉNINK.
Vyhrazená parkovací stání na Mapě přístupnosti
Na Mapě přístupnosti (www.mapapristupnosti.cz), kterou ve spolupráci s Pražskou
organizací vozíčkářů a Institutem plánování a rozvoje hl. m. provozuje od roku 2016 pražský
magistrát, nově naleznete modré ikony, označující vyhrazená parkovací stání. Tedy pouze ta
sdružená, označená vodorovným a/nebo svislým symbolem bez konkrétní SPZ, jejichž
oprávněnými uživateli jsou držitelé průkazu ZTP a ZTP/P.
V mapové aplikaci se také zobrazují ilustrační fotografie a základní údaje o typu a povrchu
parkovacího místa. Postupně by se měly objevovat u každé ikony i podrobnější informace,
které připravil dodavatel dat, Petr Horský z České parkovací asociace.
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