
Spolek MaPa zahájil třetí sezónu aktivizačních činností pro seniory 

KOSOVA HORA Spolek MaPa zahájil třetí sezónu aktivizačních činností pro seniory a 

zdravotně postižené na Sedlčansku. Jeho hlavní náplní bude 3. pokračování Kurzu ovládání 

moderních technologií. Pavel Vohnout popisuje: „Otevíráme opět skupinu začátečníků 

určenou pro všechny zájemce, kteří se chtějí naučit ovládat počítač nebo moderní telefon a 

také skupinu pokročilých, ve které se letos zaměříme na práci s fotografiemi – jak je upravit, 

uložit, setřídit, použít v dokumentech nebo poslat emailem, či uložit na bezpečné místo na 

internetu, kde si je mohou prohlídnout vnoučata.“ Počítačové kurzy se budou konat od 

začátku října do konce dubna každou středu od 15:00 v knihovně Obecního úřadu v Kosově 

Hoře. 

Výjimkou budou poslední středy v měsíci, kdy se počítače posouvají na 13:00, protože 

následují rukodělná setkání. V říjnu výroby dušičkových věnců, v listopadu výroba 

adventních věnců, v polovině prosince soutěž o nejchutnější vánočku. V lednu bývá zimní 

přestávka, ale v únoru se koná Masopustní zábava, v březnu výroba velikonočních dekorací, 

v dubnu přednáška o bylinkách z našich zahrádek, v květnu výroba květinových vazeb a 

v červnu na závěr „školního roku“ Letní setkání s grilováním a tréninkem hry pétanque. 

Termíny se mohou výjimečně změnit, aktuální program najdete na internetové adrese 

www.spolekmapa.cz  

Pěkná hodinka 

Na přelomu srpna a září se již konaly úvodní dvě akce pro seniory. V pondělí 28. srpna 

uspořádali manželé Vohnoutovi tradiční zábavu, která se koná v pondělí po kosohorské pouti, 

aby se mohly pobavit také hospodyňky, které se do té doby hlavně staraly o návštěvy.  Do 

sálu restaurace Na Zámecké dorazilo 35 hostů, kteří se bavili téměř až do půlnoci. K tanci a 

poslechu zahrál Jiří Němeček. Vrcholem zábavy byla taneční soutěž s balonky, které nesměly 

párům spadnout, přestože je nemohly přidržovat rukama. Večer také zpestřilo několik 

gratulací k životním jubileím. 

Seniorky vyrazily na výlet 

Ve čtvrtek 7. září Spolek MaPa uspořádal jednodenní zájezd pro seniory do Českého 

Krumlova. Hlavním cílem byla prohlídka zámku, dále pak zámeckých zahrad s unikátním 

otáčecím hledištěm, historického centra města a muzea voskových figurín. 

Před rokem bylo hlavním lákadlem koupání v solných termálních lázních Gmünd 

v Rakousku, tehdy jelo jedenáct žen a dva muži. Letos bylo osazenstvo složeno výhradně 

z žen, kterých se přihlásilo sedmnáct. Zbývající tři cestující plnili funkci průvodců z řad 

Spolku MaPa. Silnice na jih byla volná, takže autobus společnosti Doprava – servis Jaromír 

Dvořák z Mladé Vožice dorazil do cíle s časovou rezervou. Tu skupina využila k dojití na 

vyhlídku, která skýtá nádherný pohled přes Vltavu na renesanční centrum města. V jedenáct 

hodin začala prohlídka prvního okruhu zámku, který obsahuje renesanční a barokní sály 

s bohatou výzdobou včetně slavného zlatého kočáru. Mezi hlavní majitele, kteří se nejvíc 

podíleli na výstavbě a vybavení, patřili Vítkovci, Rožmberkové a Schwarzenberkové. 

Součástí zámku jsou krásné zahrady s barokním divadlem s otáčivým hledištěm, které 

divákům umožňuje vychutnat si nádherný zážitek. V jednu hodinu po poledni se klienti 

Spolku MaPa posilnili na obědě v restauraci Depo. Ten byl jedinou kaňkou dne, neboť kvalita 

podaných jídel poněkud pokulhávala. 

http://www.spolekmapa.cz/


Nejen chlebem ale živ je člověk, a tak následovala procházka do centra města. Český 

Krumlov měl štěstí v neštěstí, že po skončení doby významných šlechtických rodů nebyl 

vhodný pro žádnou průmyslovou výrobu. Jeho význam tak sice trochu upadl, ale na druhou 

stranu bylo zachováno kulturní a architektonické dědictví, které se následně stalo jeho 

největším bohatstvím a od roku 1992 je zařazeno na seznam UNESCO. Markéta a Pavel 

Vohnoutovi s Hanou Kmentovou provedli seniorky přes náměstí s dominantou v podobě 

morového sloupu se sochou Panny Marie do kostelu Svatého Víta a dále až na vyhlídku, ze 

které lze přehlédnout celé centrum, meandry Vltavy a panorama zámku srovnatelné 

s pražskými Hradčanami. Posledním bodem programu byla návštěva Muzea voskových 

figurín. Jeho první část v suterénu je ukázkou tradičních řemesel s figurínami dělníků 

zachycených při práci. Zpět v přízemí jsou pak vystaveny slavné postavy z české historie 

včetně Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. V prvním patře se nalézají osobnosti minulého 

století jako Václav Havel, Jan Pavel II., matka Tereza, nebo umělci Michael Jackson, Louis 

Armstrong a také Karel Gott. 

Do odjezdu autobusu zbývala ještě půlhodinka, a tak bylo možné zastavit se na zmrzlinu či 

zákusek a kávu. Výprava v pořádku dorazila zpět do Kosovy Hory po šesté hodině večer. 

Zakladatelé Spolku MaPa po cestě vylosovali sedm výherců věcných cen a paní Gertě Fialové 

slavící životní jubileum předali s blahopřáním velký nástěnný kalendář s fotografiemi zámku 

Český Krumlov. 

Pavel Vohnout 

 



 

 



 


