
Velká cestovatelská prázdninová soutěž pro děti 
 

POKYNY:  
a) Schránky (kešky) jsou umístěny na tajných místech – viz seznam níže.  Jsou to bílé 

uzavíratelné válečky (cca 12 cm). 
b) Schránky jsou schované, prosíme o její navrácení na původní místo pro další 

cestovatele. 
c) Schránku opět řádně uzavřete, aby do ní nemohla voda. 
d) Prosíme o zaslání fotografií, nebo zpráv z vašeho putování na email 

info@mascmp.cz. 
e) Ověřte si otevírací doby u jednotlivých míst. Pokud se jedná o uzavřené areály 

(hrady, zámky), tak jsou kešky umístěny před branou, aby jste k nim mohli i po 
skončení otevírací doby.  

 

POKYNY k vyplnění tajenky: 

 ve schránkách najdete část doplňovačky   

 písmenka ve zvýrazněném poli tvoří tajenku (dle číselného pořadí)  

 většina kešek obsahuje dvě písmenka do tajenky (v doplňovačce je tedy zapište na 

dva řádky) 

 vyluštěnou tajenku napište do prázdninového pasu – na poslední stranu. 

 

Umístění schránek 
1. Lipnice nad Sázavou 

Keška A: V Lipnici nad Sázavou najděte Ústa vytesaná do skály. Přes cestičku naproti 

ceduli Českého rybářského svazu s č. 453 hlídají kešku mezi listím tři velké kameny.  

2. Dobrá Voda 

Keška B: Vydejte se po žluté turistické značce z obce Dobrá Voda nebo Malčín k Žižkově 

studánce. Půjdete polní cestou a pak se dostanete do lesa. Když se budete řídit žlutými 

značkami, dojdete až ke studánce. Asi 15 m za sloupem s bustou Jana Žižky stojí velký 

buk a mezi jeho kořeny na vás čeká keška, která je ukrytá pod listím a klacíky. Svačinu 

s sebou  

3. Pohleď 

Keška C: V obci Pohleď na návsi stojí selské muzeum Michalův statek. Nad vstupem do 

Michalova statku u domu s oranžovou fasádou stojí kamenný podstavec od kříže a za 

ním je ukrytá keška. Otevírací dobu muzea najdete na webových stránkách 

www.michaluvstatek.cz. 
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4. Havlíčkův Brod 

Keška D: Mezi kostelem Nanebevzetí Panny Marie a budovou fary v parku Budoucnost 

běžte kolem městského opevnění v podobě kamenné vysoké hradební zdi a na konci 

prvního kulatého oblouku ve štěrbině zdi najdete kešku.  

5. Stvořidla 

Keška E: Koryto řeky Sázavy v údolí vytvořilo balvanovité řečiště, které je odedávna 

rájem vodáků. Stvořidla najdete u obce Dobrovítova Lhota. Orientujte se podle 

ukazatelů na Stvořidla. Dojedete ke kempu a běžte k vrátnici. U vrátnice uvidíte sloup, 

běžte zpět směrem po drátu k dalšímu sloupu, naproti kterému stojí starý dub a u něj 

hledejte kešku. Ta je schovaná pod kamenem.  

6. Jihlava 

Keška F: Na okraji parkoviště před vstupem do zoologické zahrady v Jihlavě hledejte 

spirálu z velkých kamenů. Za kamenem, který se téměř dotýká našeho národního 

stromu, je ukryta keška.  

7. Příseka 

Keška G: Muzeum autíček se nachází v obci Příseka nedaleko Jihlavy. Před vstupem do 

zámku je kruhový objezd a za ním uvidíte výškový bod, který již není výškovým bodem 

a pod ním najdete kešku. V případě, že nemůže kešku najít, hledejte pomoc v zámku.  

8. Polná  

Keška H: V Polné můžete zaparkovat na parkovišti u Zámku a od něj se vydat branou 

do kopce až ke kostelu svaté Kateřiny. Přijdete k hlavnímu vchodu na hřbitov a dáte se 

vlevo kolem hřbitovní zdi, asi po 20 m uvidíte kovový plot a pod ním je ve zdi ukrytá 

keška za kameny.  

16. Dalešická přehrada 

Keška I: Vydejte se k lodní zastávce Kramolín. Dojděte k nástupišti na lodě a od horního 

konce dřevěného zábradlí se vraťte přibližně 13 m zpět. Po levé straně uvidíte starý 

pařez, který hlídá naší kešku. P.S.: Vydejte se na plavbu lodí, stojí to za to!1 

 

 



17. Babylon 

Keška J: Jedná se o jednu z nejstarších rozhleden na Moravě. Samotná rozhledna měří 

24,5 metru, vyhlídka je v 18 metrech a vede na ni 112 schodů. Rozhledna je otevřena 

od května do konce září v sobotu, v neděli a ve svátcích odpoledne od 13.00 – 17.00. 

Mimo otevírací dobu je možné navštívit rozhlednu po telefonické domluvě na 

telefonním čísle 568 645 317. Po cestě z Mohelna nad obcí Kramolín odbočte do lesa a 

po panelové cestě dojdete či dojedete k rozhledně Babylon. Před vchodem do 

rozhledny je betonová plocha se zábradlím. Kešku najdete pod zábradlím u malého 

buku.  

18. Mohelenská hadcová step 

Keška K: Mohelenská hadcová step patří k nejpozoruhodnějším a nejcennějším 
přírodním rezervacím v ČR. Naučná stezka doplněná směrovými značkami a tabulemi 
s mapou a výkladem začíná i končí na parkovišti jihozápadně od obce Mohelno. Délka 
stezky je 3,5 km. Trasa je středně náročná, protože na ní dochází ke značnému 
převýšení. Od parkoviště běžte po stezce směrem k vyhlídce a nad vyhlídkou uvidíte 
dřevěnou lavičku (asi 30 m nad ní). Za lavičkou roste borovička a u jejího kmene 
najdete kešku. Svačinu s sebou  
 

Více informací na: www.mascmp.cz 

Marta Vencovská, T: 608 640 399, E: marta.vencovska@mascmp.cz 
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