NOVINY POV 1/2022
MILÍ ČLENOVÉ,
zdravíme vás poprvé v roce 2022 a přejeme vám především pevné zdraví, spokojenost a spoustu
příjemných zážitků, samozřejmě také s vaší Pražskou organizací vozíčkářů.
Dostává se k vám první letošní vydání Novin POV, jejichž prostřednictvím vás budeme seznamovat
s chystanými akcemi a zásadním děním v Pražské organizaci vozíčkářů. Řadu dalších informací
získáte také na webových stránkách www.pov.cz a www.presbariery.cz. Novinkou bude čtvrtletník
Přes bariéry, který vyjde poprvé v březnu a bude se věnovat dění kolem mapování a odstraňování
architektonických bariér. Ten budeme rozesílat pouze elektronicky. Na e-mailové adresy také
posíláme občasné zprávy, které byste neměli minout. Budeme rádi, pokud budete své e-mailové
schránky kontrolovat, aby vám nic důležitého neuteklo.

KONTROLA ÚDAJŮ V EVIDENCI ČLENŮ POV
Prosíme všechny členy, aby včas hlásili změny kontaktů – adres, telefonních čísel, e-mailů a čísel
průkazů ZTP (ZTP/P). Správnost údajů evidovaných v POV můžete konzultovat s Věrou Malou
(telefonicky 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 vámi oblíbené akce. Také jsme díky e-mailu ve spojení rychleji a častěji.
Děkujeme.

PLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
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. Částku můžete
zaslat bankovním převodem, složit osobně v kanceláři POV oproti
potvrzení o platbě, můžete jej také poslat složenkou typu „C“ na
adresu organizace nebo složenkou typu „A“ na účet organizace.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Placení členských příspěvků
Kontrola údajů
VOLNOČASOVKY 2022
a program na leden a únor

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.

Klub TÚRA a přihlašování
Kontakty

BEZBA DOPRAVA

K 31. prosinci 2021 ukončila svou činnost společnost
Handicap-Transport

a

od

letošního

ledna

začal

provozovat dotovanou individuální dopravu pro cestující
se

zdravotním

postižením

nový

přepravce

Bezba

doprava. Služba je určená držitelům průkazů ZTP a
ZTP/P s trvalým pobytem v Praze a ve vybraných obcích
Středočeského kraje (seznam obcí je uveden na webu
provozovatele

na

úvodní

stránce

a

v

Kompletním

ceníku).
Přepravu mohou po objednání využívat jak jednotlivci,
tak více lidí, kteří splňují uvedené podmínky. Je-li
počáteční i koncový bod jízdy na území hlavního města
Prahy, činí cena dotované přepravy pro dospělého
cestujícího 50 Kč, pro dítě 30 Kč. Součástí ceny je i
nástupní taxa 10 Kč. V případě jízdy do/z vybraných obcí
Středočeského kraje je cena 70 Kč za dospělého a 40 Kč za dítě. Přepravce uvádí, že službu bude
zajišťovat 35 vozidly, a to 10 mikrobusy pro přepravu nejméně 6 cestujících, s možností přepravovat
nejméně 4 cestující na vozících (z toho nejméně 3 elektrické), 15 mikrobusy pro přepravu nejméně
5 cestujících, s možností přepravovat nejméně 3 cestující na vozících (z toho nejméně 1 elektrický)
a 10 vozidel pro přepravu nejméně jednoho cestujícího na (elektrickém) vozíku. Uvedený
maximální počet vozidel zajistí provoz v pracovních dnech ráno a odpoledne, omezený počet aut
ale bude dopravu zajišťovat nepřetržitě. Dopravu je možné objednat prostřednictvím formuláře na
webu, e-mailem nebo telefonicky, přičemž se cestující musí předem registrovat. Kontaktní údaje
Bezba dopravy: e-mail: bezbadoprava@ropid.cz, infolinka 234 704 572. Více informací získáte na
www.bezba.cz (foto zdroj: www.bezba.cz). Další možnosti individuální dopravy v Praze, ale i dalších
městech ČR, jsou uvedeny na www.pov.cz v sekci Adresář. Článek shrnující individuální přepravní
možnosti v Praze bude příští týden uveřejněn v aktualitách na www.pov.cz.

KLUB TÚRA 2022
Máte-li ve svých plánech stát se i letos členy Klubu TÚRA (KT), musíte se přihlásit nejpozději do
konce února 2022 Věře Malé (telefonicky, případně zasláním zprávy na e-mail mala@pov.cz).
Členství se neprodlužuje automaticky, je třeba ho každoročně obnovovat.

Přihlášení členové Klubu TÚRA obdrží v březnu Zpravodaj Klubu TÚRA s podrobnými informacemi
a přehledem připravovaných výletů. Zpravodaj KT budeme zasílat e-mailem. V ojedinělých
případech, kdy člen KT POV e-mailovou adresu nemá, zašleme propozice pro letošní rok poštou.
Nabídku výletů a jejich samotnou organizaci letos ovlivní změna poskytovatelů individuální
dopravy. Bohužel, od ledna se výrazně zvýšila cena nedotované dopravy pro organizace, což se
odrazí v ceně výletů, i ve výběru míst, kam se podíváme. Roční členský příspěvek KT zůstává
nezměněn, činí tedy 150,- Kč na osobu na rok. Podrobné informace najdete ve zmíněném
Zpravodaji KT POV.

VOLNOČASOVKY 2022
Změna pravidel v poskytování služeb nových dopravců zajišťujících individuální dopravu v Praze se
dotkne i organizace VOLNOČASOVEK 2022. Protože zatím není možné jízdy fakturovat, bude
objednání dopravy mikrobusem na cestu do místa konání akce a zpět ve vaší režii. Z tohoto
důvodu jsme se rozhodli pro tento rok zrušit účastnické poplatky 50,- Kč za osobu a akci.
VOLNOČASOVKY 2022 tedy budou zadarmo. Budete-li chtít poradit, jak se ze svého bydliště do
kanceláře POV, nebo na jiné určené místo, přepravit městskou hromadnou dopravou, neváhejte
nás kontaktovat.
Program VOLNOČASOVEK bude průběžně zveřejňován v Novinách POV. Současně budeme akce
inzerovat také na webu www.pov.cz (složka VOLNOČASOVKY). Těšit se můžete na Jógu pro sedící a
Jógu online, Pavlače, Tvořivá setkání, Psí život, Šip-káry a Vycházky bez bariér.
Obecně platí, že je třeba se k účasti na VOLNOČASOVKÁCH hlásit (telefonicky, nebo na e-mailovou
adresu mala@pov.cz), ideálně nejpozději dva pracovní dny před konáním. Kapacita akcí je
omezená, proto doporučujeme přihlášení neodkládat. Změna programu VOLNOČASOVEK 2022 je
vyhrazena. O posunech termínů budeme informovat 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.

VOLNOČASOVKY 2022 V LEDNU A ÚNORU
PAVLAČ - online povídání o všem, co vás zajímá, tíží nebo těší.
V době, kdy společnému setkávání nepřeje pandemie i nevlídné počasí, chceme být ve spojení s
vámi alespoň prostřednictvím dostupných technologií.
Věra Malá a Tereza Novotná se na vás budou těšit na online Pavlačích. Témata povídání jsou zcela
na vás, připravit si můžete i otázky ze sociální oblasti. Potkáme se na platformě Google Meet, odkaz
zveřejníme na www.pov.cz, přihlášeným odkaz zašleme mailem.

úterý 25. ledna, 10:30 – 11:30
úterý 22. února, 10:30 – 11:30

JÓGA ONLINE – dechová a relaxační cvičení pod vedením zkušené lektorky.
Praxe jógy, dechová a relaxační cvičení budou probíhat opět ve dvojím provedení, online a „na
živo“. V zimních a časně jarních měsících dáme přednost online podobě. Cvičení je přizpůsobeno
sedícím. Předvádí-li lektorka pohyb, který vám vaše fyzické schopnosti neumožňují, je možné jej
provést v omezeném rozsahu, nebo si cvik pouze představovat. Potkáme se na platformě Google
Meet, odkaz zveřejníme na www.pov.cz, přihlášeným odkaz zašleme mailem. Prosíme, přihlaste se
klikem na odkaz přibližně 3 minuty před začátkem. Do lekce bude možné vstoupit nejpozději 10
minut po jejím začátku!

úterý 15. února, 15:00 - 16:15

V úterý 18. ledna 2022 oslavila
své 93. narozeniny Blažena
Balcarová,

členka

POV

s

pořadovým číslem 1.
Ráda jezdí na výlety Klubu
TÚRA, užívá si Vycházky bez
bariér i velké akce, jakými
jsou Den POV nebo Sportovní
setkání ve Hvězdě. Její aktivní
přístup k životu je hodný
obdivu i následování. Přejeme
všechno nejlepší a těšíme se
na další setkávání.

KANCELÁŘ A PRACOVNÍCI POV
Kancelář POV na adrese Benediktská 688/6, Praha 1 je otevřena od pondělí do čtvrtka od 9:00 do
16:00, v pátek pak od 9:00 do 15:00.
Vzhledem k momentálnímu nepříznivému vývoji epidemie, prosíme, nenavštěvujte kancelář
Pražské organizace vozíčkářů bez předchozí domluvy. Děkujeme za pochopení.
Také vás prosíme, abyste dodržovali platná nařízení a karanténu. Věříme, že spolu s
příchodem jara se situace vylepší a že se budeme moci opět setkávat bez přílišných
omezení.

PŘEHLED PRACOVNÍKŮ A KONTAKTNÍ INFORMACE
Jarka FRANKOVÁ, tel.: 731 469 084, e-mail: frankova@pov.cz
Věra MALÁ, tel.: 736 485 859, e-mail: mala@pov.cz

Kateřina NOVOTNÁ, e-mail: katerina.novotna@pov.cz
Tereza NOVOTNÁ, e-mail: novotna@pov.cz
Jan TOMANDL, e-mail: tomandl@pov.cz
Pro kontaktování právníka Pavla JUNGRA využijte e-mailovou adresu info@pov.cz.
V prosinci 2021 ukončil své působení v POV náš dlouholetý kolega Tomáš LANC. Děkujeme mu
tímto za práci a čas, který naší organizaci věnoval, a přejeme mu mnoho osobních i pracovních
úspěchů do dalších let. Nicméně, členem organizace Tomáš zůstává i nadále a jistě se s námi i s
vámi bude potkávat. Pracovní povinnosti Tomáše Lance, který zajišťoval především studentské
praxe a exkurze, převzala Tereza Novotná. Děkujeme na tomto místě i Václavu Daňhelkovi, který
jako Tomášův asistent a kolega byl naší organizaci velmi nápomocný. Ceníme si toho.
PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ, BENEDIKTSKÁ 688/6, 110 00 PRAHA 1
telefonické spojení: 224 826 078, 224 827 210, 736 485 859
e-mail: info@pov.cz, www.pov.cz, www.presbariery.cz

