
Místní akční skupina Sdružení Růže 

 MAS Sdružení Růže, Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany 

  Tel: +420 386 327 055, http://mas.sdruzeniruze.cz 

 

Velká prázdninová soutěž 2021 

„Putování po Trhovosvinensku“ 

 

MAS Sdružení Růže z.s. vyhlásila od 11. 6. – 5. 9. 2021 velkou prázdninovou 
soutěž „Putování po Trhovosvinensku“. Velká prázdninová soutěž pro děti je 

realizována v rámci projektu MAP II pro ORP Trhové Sviny 
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008633). 

 
Cílem soutěže je v rámci rodinných výletů shromažďovat důkazy o návštěvě jednotlivých 

míst, a tak společně poznávat zajímavá místa v našem blízkém okolí. Dohromady je možné 
navštívit 40 míst. 

Průkazy prázdninového cestovatele byly distribuovány do všech ZŠ a MŠ v územní 
působnosti naší MAS.  

 

Číslo Seznam míst Číslo Seznam míst 

1 
Nové Hrady – hrobka Buquoů (cedule 
naproti přes silnici) 

21 
Borovany - základní umělecká škola 

2 Nové Hrady – zámek (ostrov) 22 Dvorec - zoo 

3 Nové Hrady – klášter (kavárna Apatyka) 23 Trocnov – památník Jana Žižky 

4 Nové Hrady – kovárna 24 Jílovice - Veteran muzeum 

5 Nové Hrady – základní škola (Komenského) 25 Jílovice - základní a mateřská škola 

6 Nové Hrady – hrad (zadní vchod) 26 Kojákovice - muzeum 

7 Nové Hrady – mateřská škola (boční vchod) 27 Olešnice – zámek 

8 Nové Hrady – skanzen 28 Olešnice - Základní a mateřská škola 

9 Mýtiny – kaple 29 Petříkov – stezka ptačích budek 

10 Cuknštejn – tvrz (plot u domu vedle tvrze) 30 Petříkov – základní a mateřská škola 

11 Terčino údolí - vodopád 31 Ločenice – mateřská škola 

12 
Trhové Sviny – kostel Nanebevzetí Panny 
Marie 

32 
Svatý Jan nad Malší – základní a 
mateřská škola 

13 Trhové Sviny - základní škola 33 Slavče – mateřská škola 

14 Trhové Sviny - mateřská škola 34 Žumberk – tvrz 

15 
Trhové Sviny - základní umělecká škola 
(náměstí – v průchodu) 

35 
Žár – mateřská škola 

16 Svatá Trojice 36 Horní Stropnice – základní škola  

17 Buškův Hamr 37 Horní Stropnice – mateřská škola 

18 Borovany – klášter (u KIC) 38 Dobrá Voda – kostel (kiosek) 

19 Borovany - základní škola 39 Hojná Voda – rozhledna Kraví hora 

20 Borovany - mateřská škola 40 Paseky – zvonice (u kamenné pyramidy) 

 

http://mas.sdruzeniruze.cz/


 

 

Pravidla: 

➢ Návštěvy míst je třeba uskutečnit v době realizace soutěže – 

11. 6. 2021 – 5. 9. 2021. 

➢ Zajištění důkazu o návštěvě místa: razítko z místa. 

➢ Na každém místě je umístěno razítko, toto razítko natiskněte do prázdninového pasu 

na číslo, které tomu odpovídá. 

➢ Vyplněné průkazy odevzdávejte do 19. 9. 2021 osobně nebo poštou: MAS Sdružení 

Růže z.s., Žižkovo náměstí 107, 373 12  Borovany. Na obálku napsat: „Putování po 

Trhovosvinensku“, popř. ofocené e-mailem na: kolarova.lucii@gmail.com – do 

předmětu uvést „Putování po Trhovosvinensku“. Stačí odevzdat jen „Průkaz 

prázdninového cestovatele“. 

➢ Ocenění: Každý účastník soutěže, který prokáže návštěvu minimálně 20 míst dostane 
dárek. Cestovatelé s nejvyšším počtem navštívených míst budou speciálně oceněni. 
Máme připravené 3 stavebnice Mercur a další zajímavé ceny. O tyto ceny se bude 
losovat 20. září 2021. 

➢ Doporučení: Před výletem si na internetu zjistěte návštěvní hodiny. Zjistěte si na 

mapě, zda se v okolí nenachází další turistický cíl, který byste měli navštívit. Vezměte 

si s sebou dobrou svačinu a dobrou náladu, ať si výlet pořádně užijete. Z výletů nám 

můžete zasílat zprávy a fotografie (popis a datum). Cílem soutěže je v rámci 

rodinných výletů shromažďovat důkazy o návštěvě jednotlivých míst, a tak společně 

poznávat zajímavá místa v našem blízkém okolí.  

Více informací: Lucie Kolářová, tel.: 773370895, email: 

kolarova.lucii@gmail.com 

mailto:kolarova.lucii@gmail.com
mailto:kolarova.lucii@gmail.com


Průkaz prázdninového cestovatele 

CESTOVATEL: 

Jméno: ................................................ Příjmení: ...................................................................................... 

Adresa: ...................................................................................................................................................... 

Telefon: ............................................... Email: .......................................................................................... 

Škola: ............................................................................................ Třída (od září 2021): .......................... 
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