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ZVEME VÁS NA 37. HVĚZDU
V sobotu 7. září 2019 se uskuteční 37. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů –
Hvězda 2019, Memoriál Zdenky Hanákové. Sportovní akce, nad níž převzal záštitu
starosta MČ Praha 6 Ondřej Kolář, se letos bude konat opět na více než tradičním
místě, tedy v Oboře Hvězda.
Připravované závody:
- slalom na mechanickém vozíku
- slalom na elektrickém vozíku
- slalom na mechanickém vozíku s doprovodem
- jízda na mechanickém vozíku na 1000 metrů
- běh na 1000 metrů
- doplňkové závody na 300 metrů
Závody jsou připraveny pro všechny věkové skupiny. Mezi doplňkovými disciplínami
nebudou chybět oblíbená lukostřelba, minigolf, kroket, ruské kuželky, šipky, laserová
střelnice, garden rondo, drakula.
Hvězda 2019 bude slavnostně zahájena ve 13:00. Podrobný program bude k dispozici
v srpnu na webových stránkách POV. Pro vítěze jednotlivých kategorií hlavních
závodů jsou připraveny ceny, které předají zástupci MČ Praha 6 při závěrečném
ceremoniálu v 17:30. Akci moderuje Jana Rychterová.
Hvězda 2019 není jen sportovní akcí, je především příležitostí sejít se s přáteli
z různých měst a vychutnat si atmosféru, kterou nabízí. Absolvovat závody tedy není
podmínkou účasti a velice nás potěší, pokud se rozhodnete s námi jen tak strávit
sobotní odpoledne. Startovné je 50,- Kč bez ohledu na počet závodů, na které se
hlásíte, a vztahuje se i na doplňkové disciplíny. Pro každého přihlášeného závodníka je
připraven malý dárek a občerstvení. Pro pražské účastníky s handicapem zajišťujeme
dopravu zdarma.
Na Hvězdu 2019 je třeba se přihlásit buď telefonicky, nebo zprávou na e-mail
frankova@pov.cz, a to i v případě, že nepožadujete dopravu. HLASTE SE NEJPOZDĚJI
DO 16. SRPNA. Budeme rádi, pokud na Hvězdu pozvete své známé a kamarády.
V programu nezapomínáme ani na „choďáky“ a děti.

LETNÍ PROVOZ KANCELÁŘE POV
V letních měsících (červenec a srpen) se opět mění otevírací hodiny Centra
samostatného života POV. V kanceláři vám budeme k dispozici každý týden od
pondělka do středy od 9:00 do 16:00. Čtvrtky a pátky jsou vyhrazeny pro práci
v terénu a plánované schůzky s klienty. V prvním prázdninovém týdnu, tedy od 1. do
5. července, pak bude kancelář POV uzavřena úplně. Stejně jako během celého roku
doporučujeme si případnou schůzku se zaměstnanci POV předem telefonicky nebo emailem domluvit. Děkujeme za pochopení.

VOLNOČASOVKY ČERVENEC – ZÁŘÍ 2019
V letním období bude mít program VOLNOČASOVEK 2019 pauzu. Až na jednu výjimku.
Tou bude Vycházka bez bariér. V září rozjedeme program opět naplno. Na všechny
akce se můžete přihlásit v kanceláři POV telefonicky na čísle 224 826 078 nebo
mailem u Věry Malé (mala@pov.cz).
24. července – středa (13:00 – 17:00) Vycházka bez bariér – zblízka poznáme osobitou
atmosféru někdejšího pražského předměstí - Karlína. Podrobné informace o místě
srazu sdělíme všem přihlášeným telefonicky. Účastnický poplatek je 50,- Kč za osobu.
4. září – středa (15:15 – 16:45) U kafíčka – beseda u kafíčka bude tentokrát věnována
pivu. O různých druzích a výrobních postupech pohovoří Pavel Lupač. Samozřejmostí
bude i ochutnávka. Účastnický poplatek je 50,- Kč za osobu.
11. září – středa (13:00 – 17:00) Vycházka bez bariér – Prahu jako na dlani budeme
mít při procházce Letnou. Podrobné informace o místě srazu sdělíme všem
přihlášeným telefonicky. Účastnický poplatek je 50,- Kč za osobu.
25. září – středa (17:30 – 21:00) Šipky - zatrénujeme si tradičně v SB Centru Chodov.
Účastnický poplatek, který platí i nehrající, je 20,- Kč, příspěvek na dopravu pak 50,Kč.
REKTIFIKAČNÍ HŘEBENY V PRAŽSKÉM METRU
Nenápadnou, ale závažnou bariéru v pražském metru představuje vodorovná spára
mezi nástupištěm a vozem i rozdíl jejich výšek. Komplikace je to obzvlášť pro ty, kteří
používají elektrické vozíky. Několik let se Dopravní podnik Praha ve spolupráci
s experty snažil tuto překážku odstranit tak, aby řešení vyhovovalo uživatelům, ale
zároveň splňovalo technické a požární předpisy.

Od loňského roku se ve stanicích metra začaly instalovat na hranu nástupiště do spáry
pomocné gumové „hřebeny“, a to v místě nástupu do prvních a posledních dveří
soupravy.
Rektifikační hřebeny v současnosti ulehčují nastupování do souprav metra v těchto
stanicích:
Trasa A - 12 stanic: Nemocnice Motol, Petřiny, Nádraží Veleslavín, Bořislavka,
Staroměstská, Můstek, Náměstí Míru, Jiřího z Poděbrad, Flora, Želivského, Strašnická,
Malostranská
Trasa B - 18 stanic: Zličín, Stodůlky, Luka, Hůrka, Smíchovské nádraží, Karlovo
náměstí, Národní třída, Můstek, Náměstí Republiky, Florenc, Křižíkova, Invalidovna,
Českomoravská, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most
Trasa C - 11 stanic: Letňany, Prosek, Střížkov, Ládví, Kobylisy, I. P. Pavlova, Vyšehrad,
Chodov,
Háje, Kačerov, Pražského povstání
V roce 2019 je v plánu osadit rektifikačními hřebeny ještě tato nástupiště:
Trasa A - 4 stanice: Skalka, Muzeum, Hradčanská, Depo Hostivař
Trasa B - 2 stanice: Jinonice, Palmovka
Trasa C - 5 stanic: Opatov, Roztyly, Budějovická, Muzeum, Hlavní nádraží

AKCE KLUBU TÚRA
V neděli 23. června završíme výletem do Jizerských hor první polovinu programu
Klubu TÚRA pro letošní rok. Novým členům POV se sluší připomenout, že Klub TÚRA
je výletní program určený pouze členům POV, v případě zájmu o výlety se do něj
musíte zvlášť přihlásit a uhradit účastnický poplatek ve výši 150,- Kč.
Konkrétní nabídku výletů zašleme v tištěné podobě všem členům klubu i těm, kteří o
členství dosud projevili zájem. Chcete-li se předem podívat, jaké destinace plánujeme
na druhé pololetí 2019, najdete přehled výletů na webových stránkách www.pov.cz.
Těšit se můžete například na Krkonoše, Šumavu, Chrudim a okolí přehrady Seč,
Mělník a Mělnický košt a další.
V prvním pololetí jsme zrušili dva z plánovaných výletů, které nahradíme.
Nezapomínejte, že přihlášení k výletům probíhá pouze písemně odesláním vyplněné a
podepsané přihlášky, kterou musíte pro rovnost šancí zaslat poštou. S odesláním
přihlášky neotálejte. Podrobnější informace vám přinese Zpravodaj Klubu TÚRA, který
stávající členové klubu obdrží automaticky.

ZKRÁCENÍ ZVLÁŠTNÍ AUTOBUSOVÉ LINKY H1
S koncem měsíce června končí zvláštní autobusová linka H1 v podobě, jakou známe. I
přes naše námitky a snahu o její zachování v současné délce se nové vedení
Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) za vydatné podpory ROPIDu rozhodla, že
výrazně ušetří finance, personál a emise jejím zkrácením z Chodova na Florenc. Zcela
bez odpovídajícího dopravního řešení tak zůstane lokalita Černého Mostu (Praha 9),
kde je dům s byty zvláštního určení a řada bezbariérových bytových jednotek v nové
zástavbě. Apelovali jsme na primátora, radního pro dopravu i radní pro sociální
oblast, nicméně odpovědí jsme se dosud nedočkali. Pokud budete mít v souvislosti
s touto změnou jakékoliv potíže, neváhejte a informujte nás. A dávejte to na vědomí i
zástupcům vaší městské části a odpovědným pracovníkům na MHMP.
Nový jízdní řád platný od 1. července 2019:

