NOVINY POV 4/2022
MILÍ ČLENOVÉ,
léto klepe na dveře a spolu s ním upravená otevírací doba kanceláře, tři veskrze letní volnočasovky,
sedm výletů Klubu TÚRA a v těsném závěsu za nimi jubilejní čtyřicátá Hvězda. Přestože jsou
prázdniny časem dovolených a řada z vás se vydává mimo Prahu, věříme, že se na některé z
avizovaných akcí potkáme.

ČTYŘI A ČTYŘI PROCHÁZKY BEZ BARIÉR
Pražská organizace vozíčkářů ve spolupráci s agenturou Prague City Tourism a MHMP připravila
aktualizované vydání publikací Čtyři procházky bez bariér 1 a Čtyři procházky bez bariér 2.
Brožury s novou minimalistickou obálkou obsahují celkem osm doporučených tras s různým
stupněm obtížnosti, které vedou Starým Městem, Hradčanami, Malou Stranou a Vyšehradem, ale i
méně turisticky zatíženými lokalitami, a to Letnou, Karlínem, industriálními Holešovicemi a po
pražských ostrovech.
Elektronické verze lze v české a anglické mutaci zdarma stáhnout na stránkách Přesbariéry.cz.
Tištěnou podobu má zatím pouze první díl, je k dispozici v češtině i v angličtině na info pobočkách
Prague City Tourism nebo v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů.

LETNÍ PROVOZ KANCELÁŘE POV
První červencový týden (4. - 8. 7.) bude kancelář POV uzavřena.
V červenci a srpnu pak bude kancelář Pražské organizace

NEPŘEHLÉDNĚTE

vozíčkářů pro klienty otevřena od pondělí do středy, vždy od 9:00
do 16:00. Prosíme všechny, kteří se k nám chystají na návštěvu,
aby

se

předem

objednali

ke

konkrétnímu

pracovníkovi

(telefonicky, e-mailem). Touto cestou je možné domluvit schůzku

Jubilejní Hvězda 2022
Letní VOLNOČASOVKY

i mimo zmíněné dny a hodiny. Kromě čerpání dovolené nás v létě

Uzavírka vestibulu na Florenci

čeká velká porce práce v terénu a neradi bychom, abyste k nám

Letní provoz kanceláře POV

vážili cestu zbytečně. Děkujeme za pochopení.

40. SPORTOVNÍ SETKÁNÍ (NEJEN) VOZÍČKÁŘŮ - HVĚZDA 2022
V sobotu 3. září se uskuteční jubilejní čtyřicátý ročník
HVĚZDY. Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů završí

čtvrtou dekádu své existence na tradičním místě, tedy v
Oboře Hvězda na Praze 6, před letohrádkem Hvězda.
Na místě se sejdeme ve 12:00, Hvězda bude slavnostně
zahájena ve 13:00. Odpolednem bude provázet Jana
Rychterová.
Pro návštěvníky Hvězdy jsou připraveny tradiční závody
ve slalomech na elektrických a mechanických vozících,
jízdy na vozíku a běhy na 300 a 1000 metrů a řada
doplňkových disciplín, například lukostřelba, laserová
střelnice, šipky, minigolf, ruské kuželky.

K účasti je třeba se přihlásit předem telefonicky (224 826 078, 736 485 859) nebo e-mailem
(frankova@pov.cz, mala@pov.cz, info@pov.cz) nejpozději do 19. srpna. Pro zájemce o účast z Prahy
a svozových oblastí Bezba dopravy zorganizujeme na požádání dopravu na místo a zpět. Dopravu
budou zájemci hradit sami přímo dopravci (na území Prahy 50,- Kč za jednu jízdu, na území
Středočeského kraje 70,- Kč za jednu jízdu). Kapacita dopravy je omezená, proto neváhejte
s přihlašováním.
Pro prvních 150 registrovaných závodníků je připraveno výroční tričko a občerstvení zdarma.
Na vítěze jednotlivých kategorií čekají diplomy a ceny.
Na přelomu července a srpna vyjde speciální číslo Novin, které věnujeme právě Hvězdě. Budeme
rádi, pokud podrobné informace o akci spolu s pozváním na ni rozešlete i svým blízkým.

LETNÍ VOLNOČASOVKY
Přestože jsou letní měsíce časem prázdnin a řada z vás si bude užívat slunečného počasí mimo
město, připravili jsme pro ty, kdo v Praze zůstávají, tři volnočasové programy.
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.

VYCHÁZKY BEZ BARIÉR - toulky zajímavými a přístupnými místy Prahy.
Vycházky bez bariér se staly favoritem programu VOLNOČASOVEK 2022. Nemohou tedy chybět ani
v létě.

středa 27. července, ZOO PRAHA
Projdeme se dobře známým prostorem, který vždy nabídne nové zážitky. Možná zahlédneme i
vzácné druhy zvířat, například luskouna krátkoocasého v Indonéské džungli nebo vombata
obecného v části zahrady nazvané Darwinův kráter. Těší se na vás Věra a Tereza.
SRAZ ÚČASTNÍKŮ: 10:30 před hlavním vstupem do ZOO, závěr cca 15:30 tamtéž (na místě
samozřejmě můžete zůstat déle, dle vlastních plánů)

středa 24. srpna, VYŠEHRAD
Tajemná atmosféra hradiště nad pravým břehem Vltavy je pověstná. Přijďte ji zažít s Věrou a
Terezou.
SRAZ ÚČASTNÍKŮ: 13:00 před Táborskou bránou (ulice V Pevnosti, Praha 2), předpokládaný konec v
16:00 na stejném místě.

ŠIP-KÁRY - trénink moderních elektronických šipek
Trénink je základ, proto ani v létě nemůžeme vynechat setkání ŠIP-KÁR. Open air šipky si zahrajeme
sice v provizorních podmínkách a na "domácí" terč, ale jistě se stejnou chutí, jako při klasickém
tréninku. Koučovat bude Věra.

středa 10. srpna

SRAZ ÚČASTNÍKŮ: 15:30 u restaurace U Krčáku (Školka), Hrabákova 21, Praha 4 – Chodov,
předpokládaný konec 18:00

VÝSTUP Z METRA C VE STANICI FLORENC JE UZAVŘENÝ, PŘESTUP NEFUNGUJE
Od pondělí 6. června je kvůli stavebním pracím uzavřený výstup z nástupiště stanice metra Florenc
na lince C, a to včetně navazujícího podchodu pod ulicí Křižíkova a výtahu, který ústí v povrchovém
kiosku v ulici Ke Štvanici v blízkosti budovy Muzea hl. m. Prahy.
Bezbariérový přestup v uzlu tak po dobu rekonstrukce není možný! Dopravní podnik Praha přitom
odhaduje zprovoznění východu na listopad roku 2023.
Uzavřený vestibul stanice metra Florenc na lince C se musí opravit z důvodu špatného stavu a
rozsáhlé koroze stropní desky, kterou výrazně poškodily záplavy v roce 2002. Poškozená je i
hydroizolační vrstva, proto do stanice na několika místech zatéká.
Na Florenci tak bude možné v následujícím roce a půl vystoupit pouze do ulice Sokolovská po
eskalátorech, nebo výtahem do ulice Na Florenci.
Přestup z linky B na linku C bude pro cestující na vozíku velmi obtížný. Využít můžou speciální
linku

H1

http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineList.aspx?t=9&mi=11&n=0&lc=289&d=2021-09-01,

která

spojuje stanice Chodov, Pankrác, I. P. Pavlova, Hlavní nádraží a Florenc.
Druhou, ale poměrně obtížnou možností je vystoupit z linky metra C ve stanici Hlavní nádraží a
projet ulicemi Opletalova, Dlážděná, Havlíčkova a Na Florenci k výtahu linky B stanice Florenc. Trasa
je ovšem dlouhá téměř 1,5 km a místy má obtížný povrch z hrubých kostek, navíc je potřeba v ulici
Opletalova překonat tramvajovou trať.
Alternativně se lze od výtahu stanice Florenc B dostat ulicemi na Na Florenci, Ke Štvanici a
podchodem pod magistrálou na částečně přístupnou tramvajovou zastávku Těšnov a popojet na
částečně přístupnou zastávku Vltavská u stejnojmenné stanice metra linky C.

KANCELÁŘ POV
Kancelář POV (Benediktská 688/6, Praha 1) bude v červenci a srpnu otevřena od pondělí do středy
od 9:00 do 16:00.
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TELEFONICKY NEBO E-MAILEM. DĚKUJEME.

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

PRACOVNÍKY

