
PLÁN ČINNOSTI 

STP MO č.2 Příbram 
na rok 2022 

Hlavní úkoly: 
1. Vytvářet vhodné podmínky pro setkávání a vzájemnou komunikaci členů organizace, 

jejich společenské a kulturní vyžití 
2. Ve vzdělávací činnosti se zaměřit ve spolupráci se Senior Pointem na zdravotní 

problematiku, bezpečnost seniorů, finanční gramotnost a individuální vzdělávání. 
3. Rozvíjet zájmovou činnost sportovní, manuální zručnost a umělecké tvoření. 
4. Zlepšovat zdravotní stav našich členů pořádáním léčebných a ozdravných pobytů, 

společných vycházek a výletů. 
5. Spolupracovat s obdobnými partnerskými organizacemi 

Pravidelné akce:          
Zkoušky pěveckého souboru           v pondělí,  3 – 4 x měsíčně 
 
                  pořádat přednostně ve STŘEDU 

Výborová schůze                                                             každou třetí středu v měsíci 
Přátelská posezení                                                           duben, říjen, prosinec 
Společenská zábava                                                                    květen, listopad 
  pořádat přednostně ve ČTVRTEK 
Hra  šipky       1. Čtvrtek v měsíci 
Ruční práce       2. Čtvrtek v měsíci 
Turistika, vycházky, výlety     3. Čtvrtek v měsíci 
 Bowling - Pétanque      4. Čtvrtek v měsíci 
  
Další akce: 
Členská schůze                                                                                   23. března 
Revize hospodaření a inventarizace                                                   leden, červenec 
Besedy a školení seniorů   společně se Senior Pointem                    průběžně                                                      
Týdenní pobyt        Mariánské Lázně        září 
Týdenní pobyt        Vysočina – Vlachovice        červen 
Den zdraví         spolu s  OkO                                                             duben, listopad 
Opékání buřtů                                                                                     květen, září   
Jednodenní výlet   2x 
 Rekondiční pobyt:    Františkovy Lázně                       prosinec                   
  
Plavecký bazén    ve spolupráci s OkO                                         v průběhu celého roku 
Divadelní a filmová představení                    
        ve spolupráci se Senior Pointem                   v průběhu celého roku 
 
 
  
     Provozní doba klubovny mimo plánované akce 
     PO DOHODĚ    na mailové adrese:     svaztel02@seznam.cz  
            nebo na telefonu:      736 167 277 
 
V klubovně MO č. 2 je možné po dohodě: 

• Hrát stolní hry i další zájmovou činnost, vypůjčit knihy 

• Zdokonalovat se v ovládání počítače 

• Podrobně se informovat o pořádaných akcích 

• Vznášet své náměty a připomínky 

• Zapůjčit vybavení pro pétanque, hrát na hřišti u klubovny 
 

Všechny akce ročního plánu jsou podrobně rozpracovány v měsíčních plánech s upřesněním 
termínu, místa konání a zodpovědné osoby. 
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