NOVINY PRAŽSKÉ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ

1/2020

Milí přátelé,
poprvé v roce 2020 se k vám dostávají Noviny POV. Přinášíme vám jejich prostřednictvím základní
informace o členství v organizaci, podrobnosti o Klubu TÚRA, o připravovaných VOLNOČASOVKÁCH
2020 a dalších plánovaných akcích, které proběhnou v prvním pololetí. O veškerém dění v POV vás
budeme kromě Novin POV informovat prostřednictvím webových stránek www.pov.cz a
www.presbariery.cz a na facebookovém profilu POV. Doufáme, že se vám program roku 2020 bude
líbit.
za celý tým pracovníků POV Jarka Franková
KONTROLA ÚDAJŮ V EVIDENCI ČLENŮ POV
Prosíme všechny členy, aby včas hlásili změny kontaktů – adres, telefonních čísel a e-mailů.
Správnost údajů evidovaných v POV můžete konzultovat s Věrou Malou (telefonicky na čísle
224 826 078 nebo prostřednictvím e-mailu mala@pov.cz). Pokud využíváte mailovou poštu a ještě
jste nenahlásili svou adresu, prosím, učiňte tak. Komunikace mailem nám šetří prostředky, které pak
můžeme využít na organizaci akcí. Také jsme díky e-mailu ve spojení rychleji a častěji. Děkujeme.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Členi POV mají povinnost každoročně uhradit členský příspěvek ve výši 100,- Kč, a to nejpozději
do 31. března daného roku.
Způsobů úhrady členského příspěvku je několik. Jednak můžete částku složit osobně v kanceláři POV
oproti potvrzení o platbě, můžete platit složenkou typu „C“ na adresu organizace, složenkou typu
„A“ na účet organizace nebo využít přímý převod částky. Číslo účtu pro platbu členských příspěvků
je 579 512 493/0300, variabilní symbol je číslo 69 + vaše evidenční číslo (zjistíte od pracovníků
POV). Dbejte na to, aby vaše platba byla námi rozpoznatelná. V případě nejasností kontaktujte Věru
Malou.
VOLNOČASOVKY 2020
Představujeme vám program VOLNOČASOVEK 2020 na první pololetí. Pro všechny volnočasovky
obecně platí, že je třeba k účasti se předem přihlásit, a to nejpozději do pátku před konanou akcí.
Pro zájemce, kteří se nemohou dopravit městskou hromadnou dopravou, nabízíme dopravu
mikrobusy. Kapacita svozu je ale omezená. Také jednotlivé akce jsou omezené počtem účastníků, je
třeba se hlásit včas. Účastnický poplatek je 50,- Kč na osobu (vyjma tréninků ŠIP-KÁR, viz níže).
POZOR: Změna programu VOLNOČASOVEK 2020 vyhrazena. O posunech termínů budeme
informovat všechny přihlášené telefonicky a současně případné změny zveřejníme na webových
stránkách www.pov.cz ve složce VOLNOČASOVKY. Možnost účastnit se programu není vázána na
členství v organizaci, ale členové POV mají v účasti přednost.

Pokud se přihlásíte na některou volnočasovku a nebudete se jí moci zúčastnit, dejte nám o tom
vědět, ať můžeme včas dát šanci náhradníkům. Děkujeme.
JÓGA PRO SEDÍCÍ
Ve spolupráci s certifikovanou lektorkou jógy Jitkou Dytrychovou pro vás připravujeme setkání
zaměřená na jógová cvičení a práci s dechem. Kapacita lekce 2 – 6 účastníků. Místem konání je
Centrum samostatného života POV, Benediktská 688/6, Praha 1.
-

středa 15. dubna, 15:15 – 16:45

-

středa 20. května, 15:15 – 16:45

-

středa 17. června, 15:15 – 16:45

U KAFÍČKA
I letos se budeme scházet „u kafíčka“ se zajímavými lidmi a povídat si s nimi o zajímavých tématech.
Kapacita max. 12 účastníků. Místem konání je Centrum samostatného života POV, Benediktská
688/6, Praha 1.
-

středa 1. dubna, 15:15 – 16:45, O kávě s Jaroslavem Slámečkou, baristou a konzultantem
z pražírny Candycane coffee

-

středa 3. června, 15:15 – 16:45, O bílém víně s degustací s přáteli z Víno-klubu

TVOŘIVÁ SETKÁNÍ
Tvořivá setkání jsou aktivitou výtvarnou a rukodělnou. Ku pomoci vám budou lektoři. Na většinu
setkání nebudete potřebovat žádné pomůcky, vše pro vás připravíme. Pokud by se podmínky
změnily, dáme přihlášeným vědět. Kapacita 4 – 10 účastníků. Místem konání je Centrum
samostatného života POV, Benediktská 688/6, Praha 1.
-

středa 18. března, 15:15 – 16:45, Zdobení svíček ubrouskovou technikou

-

středa 8. dubna, 15:15 – 16:45, Výroba velikonočních dekorací z vlny a papíru

VYCHÁZKY BEZ BARIÉR
Vycházky bez bariér, půldenní výpravy do zajímavých a přístupných lokalit Prahy, se těší velké
popularitě, proto je zařazujeme i do letošního programu.
-

středa 6. května, hodina bude upřesněna, Komentovaná prohlídka Národního muzea

-

středa 10. června, 13:00 – 16:30, Putování po pražských ostrovech

PSÍ ŽIVOT
Setkání s kynologem Ivanem Bendou plánujeme až na druhé pololetí 2020. Podrobnější informace
budou zveřejněny v některém z dalších vydání Novin POV.

ŠIP-KÁRY
POV má šipkařský tým, který se jednou měsíčně schází při tréninku. Házíme na standardně vysoký
elektronický terč. Tréninky jsou nejen akcí sportovní, ale také společenskou. Tréninkovým místem je
SB Centrum K Horkám 1, Praha - Chodov, o přístupnosti tréninkového místa se můžete dočíst na
webových stránkách www.presbariery.cz.
Podmínky účasti jsou stálé. K účasti je třeba se pokaždé přihlásit telefonicky nebo e-mailem Věře
Malé, nejpozději do pátku před termínem konání. Účastnický poplatek 20,- Kč pro každého
příchozího (i nehrajícího) se nemění. Ti, kteří využijí dopravu upraveným mikrobusem, uhradí na
místě navíc příspěvek na dopravu ve výši 50,- Kč.
-

středa 26. února, 17:30 – 21:00

-

středa 25. března, 17:30 – 21:00

-

středa 29. dubna, 17:30 – 21:00

-

středa 27. května, 17:30 – 21:00

-

středa 24. června, 17:30 – 21:00

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
Rok 2020 v Pražské organizaci vozíčkářů nabídne kromě VOLNOČASOVEK a výletů Klubu TÚRA i další
akce, jejichž termíny už známe. Podrobnosti k nim budeme průběžně zveřejňovat v Novinách POV a
na webových stránkách, nicméně, zaznamenat si je do kalendáře můžete už nyní.
NGO MARKET – Veletrh neziskových organizací (Fórum Karlín, Praha 8) bude i letos s účastí Pražské
organizace vozíčkářů. Podpořit nás můžete návštěvou na místě ve středu 22. dubna.
DEN POV a NAROZENINY POV se uskuteční v úterý 12. května v KC Zahrada, Praha 4. (S radostí vám
oznamujeme, že hudební dárek nám letos přichystá Marcela Březinová.)
POCHOD PRAHA PRČICE, 55. ročník, se uskuteční v sobotu 16. května (podrobnosti už nyní
naleznete na webu www.pov.cz nebo na www.praha-prcice.cz).
HVĚZDA 2020 – 38. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů se uskuteční netradičně o týden
dříve, tedy v sobotu 5. září.
V listopadu proběhne na Fakultě architektury ČVUT 18. ročník PŘEKONEJME BARIÉRY. Datum bude
upřesněno.
VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT je plánován na pondělí 7. prosince.
VÁNOČNÍ BESÍDKA pro členy Pražské organizace vozíčkářů se uskuteční ve čtvrtek 17. prosince.
Změna vyhrazena, sledujte webové stránky a Noviny POV.

KLUB TÚRA POV
Klub TÚRA je turistický zájmový klub určený pouze pro členy Pražské organizace vozíčkářů. Ročně
připravujeme cca 20 výletů do vybraných destinací. Na webových stránkách www.pov.cz již nyní
naleznete plán výletů na první pololetí (Prokopské údolí, Z Podbaby do Stromovky, Berounsko,
Kralupsko, Opárenské údolí, Příbramsko, Z Troje do Vysočan, Šumava, Pardubicko).
Přihlásit se do Klubu TÚRA může každý člen POV, který řádně hradí členské příspěvky. Přihlášení
probíhá telefonicky nebo e-mailem pouze u Věry Malé (mala@pov.cz) a bude ukončeno 6. března
2020. Přihlášení členové Klubu TÚRA obdrží Zpravodaj Klubu TÚRA a tištěné přihlášky na konkrétní
výlety. PŘIHLÁSIT SE MUSÍTE OPĚTOVNĚ I V PŘÍPADĚ, ŽE JSTE V MINULÉM ROCE BYLI ČLENY
KLUBU TÚRA.
Informační materiál přijde všem přihlášeným zájemcům o turistiku poštou, abychom vyrovnali
příležitosti a vytvořili maximálně spravedlivé podmínky. Proto i přijímání přihlášek na výlety bude
možné pouze prostřednictvím pošty! Přihláška MUSÍ být podepsána.
Vzhledem k tomu, že se výrazně změnily přepravní podmínky najímaného dopravce a kapacita
vozů byla omezena na tři osoby na vozíku, sníží se podstatnou měrou i kapacita výletů.
Ceny výletů budou uvedeny v informačním materiálu. Roční členský příspěvek Klubu TÚRA zůstává
nezměněn, činí tedy 150,- Kč na osobu na rok. Úhradu je třeba provést do 31. března 2020. Stejně
jako členské příspěvky je možné jej uhradit bankovním převodem na účet 579 512 493/0300,
variabilní symbol je číslo 69 + vaše evidenční číslo (zjistíte od pracovníků POV). Dbejte na to, aby
vaše platba byla námi rozpoznatelná.
FESTIVAL JEDEN SVĚT
Od 5. do 14. března se v Praze uskuteční JEDEN SVĚT - Festival dokumentárních filmů o lidských
právech. Jeho pořadatelé myslí na všechny diváky a na domovských webových stránkách
festivalu www.jedensvet.cz najdete v sekci Jeden svět pro všechny informace pro návštěvníky se
zdravotním handicapem.
KONFERENCE INSPO
V sobotu 28. března se v prostorách Kongresového centra (Praha 4) uskuteční další ročník
Konference INSPO - Internet a informační systém pro osoby se specifickými potřebami. Letos poprvé
musejí zájemci o návštěvu INSPa zaplatit účastnický poplatek předem, již při registraci. Více
informací na www.inspo.cz.
PLATNOST PARKOVACÍCH PRŮKAZŮ
Máte-li parkovací průkaz s neomezenou platností, případně nemáte-li vyplněnu dobu platnosti,
nechte si ho vyměnit, je totiž neplatný a riskujete pokutu. Podle vyjádření náměstka ředitele
městské policie, které se opírá o znění zákona 329/2011 Sb., musí být v dokladu vyznačené
konkrétní datum platnosti.
PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, z. s., Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1
tel.: 224 826 078, 224 827 210; e-mail: info@pov.cz www.pov.cz, www.presbariery.cz.

