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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie covid-19 v ČR zavádíme v kanceláři Pražské organizace
vozíčkářů povinnost nosit roušky. Pokud máte v plánu se k nám vydat, prosíme, domluvte si schůzku
s pracovníky POV předem. Děkujeme za pochopení.
ČLENSKÁ SCHŮZE PRAŽSKÉ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
Na čtvrtek 1. října svolává předsedkyně POV, Jaroslava Franková, Členskou schůzi Pražské organizace
vozíčkářů. Konat se bude netradičně v kanceláři POV, v případě většího počtu přihlášených a příznivého
počasí uskutečníme schůzi ve venkovních prostorách parku Lannova. Na schůzi není zajištěn hromadný
svoz mikrobusy. Podrobnosti sdělíme všem přihlášeným telefonicky. Schůze proběhne od 10:15 do 12:00.
K účasti je třeba se telefonicky přihlásit nejpozději do 23. září 2020.
Je nám líto, že situace nedovoluje zorganizovat Den POV v jeho tradiční podobě. Snažíme se v těchto
dnech organizovat vše s ohledem na zdraví našich členů a naším cílem je zejména minimalizovat riziko
nákazy. V případě, že Členská schůze POV nebude usnášeníschopná, bude náhradní schůze svolána na
středu 14. října od 10:15 do 12:00.
Program: 1) představení projektů POV, 2) seznámení se zprávou revizní komise, 3) hlasování o
odsouhlasení zprávy revizní komise, 3) návrhy na doplnění stanov o schvalování důležitých věcí metodou
per rollam, 4) diskuze.
Děkujeme za pochopení změn souvisejících s nebývalými okolnostmi. Věříme, že od příštího roku se
Členská schůze vrátí do svého původního formátu a že náležitě oslavíme i nadcházející 30. narozeniny
Pražské organizace vozíčkářů.
Nové bezbariérové WC ve stanici metra Nové Butovice
Od srpna najdete vně povrchového východního vestibulu stanice metra Nové Butovice bezbariérově
upravenou kabinu WC, která je součástí veřejných toalet. Rekonstrukci hygienického zázemí komplikovala
značně nerovná nosná konstrukce podlahy. Stavební firma původně zvažovala vyrovnání podkladu
zvětšením tloušťky podlahy a vybudování rampy pro kompenzaci předpokládaného převýšení. Projektová
kancelář VMS projekt po konzultaci s architektem POV Janem Tomandlem přistoupila nakonec k stavebně
náročnějšímu, ale uživatelsky vhodnějšímu řešení. Deska pod hygienickým zázemím se naopak vybourala,
díky čemuž vznikla nová podlaha v úrovni vstupu, takže nebylo potřeba dodělat rampu. Vstupní dveře na
veřejné toalety jsou automatické, bezbariérově upravená kabina WC se nachází za vchodem vlevo před
turnikety. Podrobné informace o rozměrech a vybavení kabiny naleznete na stránkách PřesBariéry.cz.
Aktualizace údajů v databázi členů POV a čísla nových průkazek ZTP a ZTP/P
Milí členové, v současnosti aktualizujeme informace o členské databázi. Nejste-li si jistí, že máte nahlášeny
aktuální údaje (adresa, telefonní číslo, e-mail), kontaktujte Věru Malou, která s vámi zadané údaje
zkontroluje. Vzhledem k tomu, že byly vyměněny průkazy ZTP a ZTP/P, prosíme, nahlaste nové číslo tohoto
dokladu. Protože v rámci projektů dokládáme procento členů, kteří vlastní ZTP a ZTP/P, je pro nás tento
údaj klíčový. Děkujeme.

Vánoční benefiční koncert
Srdečně vás zveme na Vánoční benefiční koncert, který pro nás připravují naši milí přátelé ze smyčcového
Apollon Qurteta. Uskuteční se, doufáme, v pondělí 7. prosince od 18:30 ve sborovém domě Milíče
z Kroměříže, Donovalská 2331/53, Praha 11 – vedle Chodovské tvrze. Prosíme všechny zájemce o účast,
aby se telefonicky přihlásili. Pro členy POV z Prahy zajistíme dopravu. Její kapacita však bude omezená,
proto se hlaste k účasti co nejdříve, nejpozději však do středy 25. listopadu do 16:00.
VOLNOČASOVKY 2020
Představujeme vám program VOLNOČASOVEK na období říjen - prosinec 2020. Vzhledem k aktuálnímu
dění však upozorňujeme, že akce mohou být zrušeny. Změny všem přihlášeným sdělíme telefonicky.
Na akcích je třeba mít roušku. Počet účastníků na jedné akci je v kanceláři POV omezen na 6 osob.
Hlásit se můžete telefonicky v kanceláři POV (tel.: 224 826 078, 736 485 859 nebo prostřednictvím emailové adresy mala@pov.cz). Účastnický příspěvek na VOLNOČASOVKY je 50,- Kč na osobu. Prosíme,
mějte připravenou přesnou částku. Na akce je objednána mikrobusová doprava, její kapacita je ale
omezená, hlaste se proto včas.
1. října – čtvrtek, Vycházka bez bariér, Staré Město, 13:00 – 16:00 – Procházka po Starém Městě začne u
OD Kotva, kde se sejdeme ve 13:00. Na tuto akci není zajištěna doprava mikrobusy. Jednáme o účasti
průvodkyně, paní Heleny Ganické. V případě procházky s výkladem bude cena za osobu 100,- Kč.
7. října – středa, Psí život, Stromovka, 13:30 – 15:00 S kynologem Ivanem Bendou se projdeme
Stromovkou a popovídáme si o výcviku psů. Prostor bude věnován především vašim dotazům. Pejsky
vezměte s sebou.
14. října – středa, Jóga pro sedící, Centrum samostatného života, 15:15 – 16:15 – S lektorkou jógy Jitkou
Dytrychovou se budeme věnovat nácviku správného dýchání a jemně se protáhneme.
21. října – středa, ŠIP-KÁRY – trénink šipek, SBD Centrum Chodov, K Horkám 1, Praha 4 – Trénink šipek.
Začínáme na tradičním místě v 17:30, končíme ve 21:00.
4. listopadu – středa, Tvořivá setkání, Výroba vánočních ozdob - hvězdiček, Centrum samostatného
života, 15:15 – 16:45 – Vyrobíme vánoční ozdoby ze skleněných komponentů firmy Rautis.
11. listopadu – středa, Jóga pro sedící, Centrum samostatného života, 15:15 – 16:15 – S lektorkou jógy
Jitkou Dytrychovou se budeme věnovat nácviku správného dýchání a jemně se protáhneme.
18. listopadu – středa, ŠIP-KÁRY – trénink šipek, SBD Centrum Chodov, K Horkám 1, Praha 4 – Trénink
šipek. Začínáme na tradičním místě v 17:30, končíme ve 21:00.
25. listopadu – středa, Tvořivá setkání, Výroba adventního věnce, Centrum samostatného života, 15:15 –
16:45 – Tradiční výrobou adventních věnců zakončíme sezónu VOLNOČASOVEK 2020.
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