
Vážený pane zastupiteli,  
 
děkuji Vám za Váš dotaz položený na posledním červencovém Zastupitelstvu MČ Praha 8.  
 
Především si Vás dovolím požádat, zda předáte občanům, kteří se na Vás obrátili s žádostí o pomoc 
ve věci stolního tenisu, informaci, že se s nimi kdykoliv ráda sejdu, abychom spolu mohli pohovořit o 
aktuální situaci Centra aktivizačních programů pro seniory.  
 
Paní ředitelka SOS Praha 8, paní magistra Bogdanová, mi předala dosavadní korespondenci s Vámi. 
Musím konstatovat, že Vám však nemohu říci nic dalšího, než co Vám již paní ředitelka napsala. 
Centrum aktivizační programů pro seniory je registrovaná sociální služba dle zákona o sociálních 
službách, tzn. nejedná se o sportovní, kulturní, tedy obecně o volnočasovou organizaci, byť se tak 
může z pohledu mnoha aktivit jevit. I proto se na CAP vztahovala velmi přísná hygienická pravidla, vč. 
jeho uzavření. Centrum aktivizačních programů pro seniory je nyní v omezeném provozu a tento 
omezený provoz, většinou zúžený na povinné poradenství na základě telefonické domluvy, přístup 
k internetu, venkovní aktivity, lze najít i v jiných centrech pro seniory, dokonce i tam, kde se nejedná 
o sociální službu. Pracovnice CAPu o tomto všechny lektory a velkou část klientů informovaly, 
s potěšením musím říci, že je to přijímáno pozitivně. Sama jsem hovořila s klientem, který navštěvuje 
stolní tenis v Mazurské a za své spoluhráče rovněž vyjádřil pochopení a že se všichni těší na září.  
 
Vážím si toho, že hájíte zájmy občanů a zajímáte se o provoz CAPu. Rozhodně si nemyslím, že je to 
„malé“ téma oproti jiným „velkým“, ale chápu, že jako „matka zakladatelka“ všechno kolem CAPu 
vnímám velmi citlivě. Velice mě však mrzí, že jste svůj příspěvek o provozní době doprovodil slovy „že 
si asi někdo chtěl vybrat dovolenou“. Opravdu mě takové vnímání z Vaší strany velmi mrzí, protože to 
vyvolává dojem, že si zjevně nevážíte veškerého toho úsilí, pracovníků úřadu, příspěvkových 
organizací a samozřejmě veřejnosti, vykonaného pro ochranu zdraví ohrožených cílových skupin 
v době koronavirové pandemie. Chápu, že za současného uvolnění všech opatření se naše opatrnost 
jeví možná jako zbytečná. Osobně však tento přístup považuji za správný, i když to možná nebude 
vnímáno jako populární. A bohužel se i domnívám, že mi blízká budoucnost dá, zejména díky letnímu 
dovolenkovému turismu, který již jede naplno, za pravdu. Samozřejmě rozhodně není mým záměrem 
uměle vyvolávat paniku, přesto nepatřím mezi ty, kdo již žádná rizika nevnímají.  
 
Pevně doufám, že mě pochopíte a že dva letní měsíce, které jsou před námi si všichni můžeme užít 
sportováním na čerstvém vzduchu. Osobně jsem velkým fandou rychlé chůze, která má velmi 
blahodárné účinky na kardiovaskulární systém. Ráda bych dodala, že v Praze 8 mají senioři možnost 
využít stolní tenis v RC Osmička, což se domnívám, že klienti CAP Burešova vědí.  
 
Poslední informací, kterou si dovolím připojit, je novinka v podobě přenosných permanentek do 
Botanické zahrady, které v počtu 200 kusů mohou od příštího týdne využívat registrovaní klienti 
CAPu. Tyto permanentky, o kterých Vás informoval i pan starosta Gros, byly pořízeny pro seniory 
CAPu, abychom maximálně usnadnili bezpečné setkávání a poskytli jim příjemnou alternativní 
možnost pro scházení, například při anglické či jiné konverzaci, která by jinak probíhala v prostorách 
CAPu.  
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