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Milí členové,
na sklonku roku 2019, který utekl jako voda, bychom vám všem rádi popřáli poklidné
Vánoční svátky a do nového roku 2020 především zdraví a spokojenost. Děkujeme
vám za přízeň a těšíme se na setkání s vámi při akcích, které na příští rok
připravujeme.
Tým Pražské organizace vozíčkářů

KANCELÁŘE POV BUDOU O VÁNOCÍCH UZAVŘENY
V termínu od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020 budou kanceláře POV uzavřeny.
K dispozici vám budeme od pondělí 6. ledna 2020 v obvyklých otevíracích hodinách.
První Noviny POV příštího roku budeme rozesílat v průběhu února.

RAMPY A REKTIFIKAČNÍ HŘEBENY NA NÁSTUPIŠTÍCH PRAŽSKÉHO METRA
Relativně 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 instalují na hranu nástupiště do spáry
pomocné gumové „hřebeny“, a to v místě nástupu do prvních a posledních dveří
soupravy.
Letos se začaly peróny vybraných stanic pražského metra osazovat i rampami. Kovový
nájezd vyrovnává převýšení mezi nástupištěm a podlahou vozu, v kombinaci se
speciálním hřebenem by tak měl lidem na vozíku usnadnit nástup do soupravy.
Vzhledem k tomu, že výškový rozdíl mezi nástupištěm a podlahou vagonu může
v průběhu dne kolísat podle zatížení vlaku, je potřeba rampy vyzkoušet. Zapojte se do
testování ve stanicích Černý Most, Palmovka, Hůrka a Florenc na trase B a napište
nám o své zkušenosti na info@pov.cz nebo na facebookový profil.

POVEDENÉ OBJEVY
V průběhu celého roku jsme prostřednictvím specializovaných webových stránek
www.presbariery.cz a facebookového profilu POV přinášeli informace o zajímavých a
bezbariérových místech, které jsme objevili při mapování přístupnosti po celé České
republice. Seriál POVedených objevů vám představil 39 míst, z nichž jsme vybrali
deset, dle našeho soudu nejzajímavějších, a spojili je do online publikace POVedené
objevy – deset nejzajímavějších míst. Brožurku přibližující zajímavosti z Prahy, Kutné
Hory, Olomouce, Žatce, Chrudimi a Mladé Boleslavi si můžete zdarma stáhnout na
webu www.presbariery.cz v sekci PUBLIKACE.
VOLNOČASOVKY
Oblíbené akce programu VOLNOČASOVKY budou pokračovat i v příštím roce a
odstartují oproti zvyklostem už v lednu. Přihlašovat se můžete už nyní telefonicky na
číslech 224 826 078, 736 485 859 nebo emailem na mala@pov.cz. Doprava na
jednotlivé akce má omezenou kapacitu, proto pokud potřebujete na místo konání
dopravit, přihlašujte se s dostatečným předstihem. Účastnický příspěvek zůstává pro
příští rok nezměněný, tedy 50,- Kč na osobu, u šipek navíc 20,- Kč (platí i nehrající
účastníci).
AKCE NA LEDEN 2020
U KAFÍČKA – ISLAND, ZEMĚ LEDU A OHNĚ
středa 22. ledna, 15:15 – 16:45, POV, Benediktská 6, Praha 1
Cestovatelskou přednáškou Marty Hynkové zahájíme nový cyklus U KAFÍČKA. Těšit se
můžete na zajímavé a osobité vyprávění o cestování po Islandu a promítání fotografií.
TRÉNINK ŠIPEK
středa 29. ledna, 17:30 – 21:00, SB Centrum Chodov, K Horkám 1, Praha 4
Novou sezónu skupiny ŠIP-KÁRY zahájíme poslední lednovou středu na obvyklém
místě v SB Chodov. Prosím, vzhledem ke komplikovanosti dopravy, hlaste se s větším
předstihem.
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