
 

 

SENSEN klubu  

při Krajské knihovně v Pardubicích 

SENSEN – je zkratka dvou slov – SENzační SENioři. 
Je to otevřené, volně přístupné a neformální sdružení klubů i jednotlivců, které 
spojuje zájem o program SENSEN. 
 
Kluby SENSEN jsou společnou aktivitou Nadace Charty 77 / Konta BARIÉRY, místních 
seniorských a neziskových organizací, knihoven, muzeí, jednotlivců a místní 
samosprávy. 
 
Našich projektů se účastní již existující a dobře fungující společenství seniorů, 
angažovaní jednotlivci, právnické osoby či neziskové organizace a občanská sdružení, 
kteří chtějí podporovat naše programové cíle, ačkoli třeba nemají v programu práci se seniory, a 
samozřejmě nově vzniklé kluby SENSEN. 
Víme, že trápením mnoha starších občanů je samota. Proti ní se chceme s vaší pomoci 
postavit, pomáhat těm, kteří zcela zbytečně a marně čekají, až je někdo bude 
potřebovat, až jim někdo dopřeje sluchu. Více informací najdete na www.sensen.cz 

 
SENSEN klub v Pardubicích 
 
Pravidelné potkávání se seniory SenSen klubu při Krajské knihovně v Pardubicích dospělo  
k organizovanému celku. Rádi se potkáváme, organizujeme volný čas akcemi, o které je zájem, 
dle našich možností. Vydáváme pravidelně svůj Zpravodaj. O našich aktivitách se dovíte na 
našich webových stránkách klubu: http://sensen-klub-pardubice.webnode.cz/  
Spolupracujeme s dětským oddělením krajské knihovny a připravujeme jej podpořit v nově 
vznikající klubovně pro volnočasové aktivity dětí. 
V tuto chvíli máme podanou žádost na registraci občanského sdružení na ministerstvu, čekáme 
na schválení. 
SenSen klub v Pardubicích podporuje i je Bc. Radomíra Kodetová, ředitelka krajské knihovny, 
která je zároveň i v radě tohoto projektu. 
Koordinátorkou tohoto projektu v knihovně je Mgr. Iveta Komárová, komarova.okpce@volny.cz,  
tel. 466 513 131. 
 

Kde a kdy se setkáváme?  
 
Setkávali jsme se vždy každé úterý od 10,00 hod. do 12,00 hod. v Domě hudby, Sukova třída,  
1.poschodí, sál č. 220. Během letních prázdnin pravidelné setkávání neplánujeme. 
 
  

ZPRAVODAJ  
ČERVEN 2013 



Jaké akce jsme uskutečnili v květnu? 
 
- v květnu skončil kurz PC, budeme pokračovat v měsíci říjnu, tato výuka bude 
opět rozdělena na dvě skupiny: začátečníci a pokročilí 
 
- 1. 5. 2013 několik z nás seniorů vyrazilo na cyklistický výlet do Choltic, počasí 
sice moc nepřálo, ale nezmokli jsme.  
 

 
 
- s velkou chutí jsme si zazpívali při doprovodu kytary, seniorům se tato akce 
velice líbí, budeme ji zařazovat každý měsíc  

 
  



- 8. 5. 2013 jsme v keramické dílně vytvářeli společnými silami „strom poznání 
na věky“, kde jsme vyzkoušeli rytí do destičky, kterou jsme otiskli do hlíny. 
Výsledný obrázek se stane trvalou součástí Krajské knihovny v Pardubicích. 
Motivem rytí byl název oblíbené knihy, citát či ilustrace.  
Velice nás to bavilo. 

 
- 21. 5. 2013, i když zrovna počasí nepřálo, byl naplánován výlet do Slatiňan. 
Někteří navštívili krásný zámek, zámeckou zahradu s rozkvetlými nádhernými 
rododendrony. V hřebčíně a okolí nás okouzlili koně. Nemohli jsme si nechat ujít i 
procházku na Kočičí hrádek. Výlet se zdařil, byl ukončen v restauraci Monaco. 

 
 
  



- 22. 5. 2013 jsme měli přednášku od Městské policie v Pardubicích, kde jsme 
se dověděli o kriminalitě páchané na seniorech. Přednáška byla v sále krajské 
knihovny. 

 
 
 
Z naší další činnosti:  
 
- byli jsme nápomocni na vinařském půlmaratonu 11. 5. 2013 
- měli jsme přednášku o zdravé výživě 
- přednášku o komunitním plánování v Pardubicích 
- 24. 5. 2013 v rámci Festivalu muzejních nocí jsme navštívili přednášku  
PhDr. F. Šebka 
- někteří z nás zhlédli výstavu motýlů, zámeckou kapli a v galerii U Jonáše a někteří 
navštívili koncert posluchačů Konzervatoře Pardubice 
  - poprvé jsme zorganizovali literární kavárnu, kterou jsme vyplnili i literárními 
příspěvky některých z nás, pro úspěch ji budeme opakovat 
  - někteří z nás shlédli film „Šmejdi“ 
- pro ty, kteří se do sálu nedostali z kapacitních důvodů, máme dobrou zprávu:  
Film Šmejdi bude vysílán 1. 10. 2013 v televizi.   



Co plánujeme na červen? 
 
Poslední schůzku před prázdninami, čerpáním rekreací a různých pobytů na 
chalupách plánujeme dne 4. 6. 2013. Tato schůzka bude informativní, především 
o naší další činnosti, plánování akcí na září a říjen.  
V 11,00 hod. se přemístíme do počítačové učebny krajské knihovny, kde se 
seznámíme s webovými stránkami www.sensen.cz a stránkami našeho klubu 
http://sensen-klub-pardubice.webnode.cz/ 
 
8. 6. 2013 jedeme do Prahy na první ročník festivalu SENSEN. Více informací 
na našich stránkách klubu. 
 
Pokud vás naše aktivity oslovily, přijďte mezi nás, rádi vás poznáme! 
Budeme rádi když se zapojíte do našich aktivit, přispějete k rozvoji 
tohoto klubu, pomůžete při organizování akcí pro nás ostatní.  

Kontakt: zpravodajsensen@seznam.cz 
http://sensen-klub-pardubice.webnode.cz/ 
 
 
 
A ještě bonus na závěr: 
Trochu poezie naší seniorky Jiřinky /více jak 80 let/ 
 
Hurá na prázdniny 
 
Uč se dívko nebo kluku, co trávíš čas na fejsbuku 
Též od svojí babičky, jak se cvrkaj kuličky. 
Z průzkumu se dozvídáme věci dosti smutné 
Jak nám mladá populace stále více tupne. 
Ať si klikáš jak si klikáš, k vzdělání se nedoklikáš! 
Čti si básně nebo knížku, obzor tvůj nabere šířku. 
Budeš hezčí, jinačí, tvoje IQ poskočí. 


