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Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.,
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vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců a ostatní seniorské skupiny 
(STP, SPCCH, Sdružení Parkinson a další), domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XXI. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení

           Pandemie koronaviru ochromila celou společnost a je jasné, že se dotkla i Vašich oblíbených
aktivit.  Soutěž  a  výstava  Šikovné  ruce  našich  seniorů  byla  v loňském roce  zrušena  a  vzhledem
k nedobré  situaci  se  nebude  moci  konat  ani  v roce  2021.  I  přesto  bychom  rádi  s Vámi  udrželi
alespoň minimální kontakt, protože víme, že Vám v době, kdy jste jako příslušníci nejohroženější
skupiny obyvatel v nedobrovolné domácí izolaci, nemůžete se mnohdy scházet se svými blízkými ani
s přáteli, pomáhají Vaše koníčky přečkat tuto nepříznivou dobu, která, jak doufáme, bude časově
ohraničena. 
Proto jsme se rozhodli uspořádat Šikovné ruce našich seniorů alespoň v oblasti literární tvorby. 
Ruční  práce,  které  vytvoříte  v této  době  si  představíme v příštím roce  na  Výstavišti  v Lysé  nad
Labem. 
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady vyhlašuje pro rok 2021 soutěž  Šikovné ruce
našich seniorů 2021 v oblasti literní tvorby:

L  iterární práce   na téma Naděje
Próza – jedna literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fejeton, vyprávění…).
Poezie – max. tři básně.
Posílejte do 15. září 2021 na mailovou adresu: 
souckova@centrum-podebrady.info  nebo jan.rehounek@seznam.cz mailem ve formátu word – 
název souboru ve tvaru: příjmení autora a název práce (např. Novák Naše budoucnost). Posílejte 
pouze prostý text, bez obrázků či grafického zpracování. Práce přesahující stanovený rozsah a formu
budou vyřazeny. Nepoužívejte jako název práce téma soutěže. V záhlaví práce uveďte jméno, 
bydliště, věk, název. 
Lze zaslat i poštou na adresu:
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., 
Masarykova 1102, 289 22 Lysá nad Labem, 
tel. 325 551 353, 775 760 777, 
e-mail: souckova@centrum-podebrady.info

Oceněné práce budou po ukončení soutěže k 1.10.2021 vyvěšeny k přečtení na našich webových 
stránkáchwww.centrum-podebrady.info 
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