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Odpověď na interpelaci z 28. ZMČ konaného dne 09.06.2022 
 
Znění dotazu: 
Prosím o informace ohledně klubu seniorů v ZŠ Campanus. Kde a kdy se klub schází, jak je možné 
se stát jeho členem, jaké jsou podmínky, jaká náplň, koho kontaktovat. Jaké možnosti vlastně 
vůbec mají zdejší senioři se o tomto klubu a jeho činnosti dozvědět? 
 
 
 
Vážená paní zastupitelko, 
 
k Vašemu dotazu sděluji: 
 

- Klub seniorů se pravidelně schází každý pátek od 14:00 do cca 15:30 v ZŠ Campanus díky 
vstřícnému přístupu vedení školy. Schůzky klubu neprobíhají pouze v období prázdnin či 
z provozních důvodů, vedoucí klubu je vždy předem informována.  
 

- Do klubu může docházet každý senior 65+, převážně se jedná o obyvatele Jižního Města II, 
s ohledem na dostupnost místa.  

 
- Členové jsou prostřednictvím jejich vedoucí informování o aktivitách a akcích pro seniory 

vždy s měsíčním předstihem, tj. o nabídce přednášek, procházek, společenských akcí apod., 
kterých se mohou účastnit.  
 
 

- Program klubu dále přizpůsobuje dle zájmu jeho členů i vedoucí klubu, např. typ přednášky, 
aktivity v klubu, oslava jubileí, sdílení užitečných informací či kontaktů. 
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-  O klubu jsou senioři informováni prostřednictvím Klíče (s výjimkou covidových období, kdy 
se klub ve škole nemohl scházet). Další upoutávka bude zveřejněna opět v září.  
 

- Do klubu přichází zájemci zpravidla na doporučení známých či nás kontaktují rodiny, které 
hledají pro své blízké kontakt s vrstevníky např. v situacích ovdovění, přestěhování se atd. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Petr Jirava  
radní pro sociální věci a zdravotnictví, 
bezpečnost a prevenci kriminality 


