
GeocachingGeocachingGeocaching   

v Příbrami!v Příbrami!v Příbrami!
Zábavnou dobrodružnou hru Geocaching, při které
hledáš poklady, jsme Ti už dříve představili. Kešky
jsou schované po celém světě a dokonce i tady v
Příbrami. Stáhni si aplikaci a můžeš vyrazit!
Zkus si projít tuto trasu, najdi kešky a poznej naše
město z jiného pohledu.

Start se nachází u nejznámější památky v Příbrami.
V blízkosti je schovaná keška s názvem The Holy Mountain/ Svata Hora
(Pribram). V popisu kešky si můžeš přečíst informace o Svaté Hoře.
Nápověda: pařez

Svatá HoraSvatá Hora11..



2. Kaňka2. Kaňka
Další zastavení Tě čeká u malého rybníku Kaňka. Název kešky je 13.
Poutni cesta. V popisu nalezneš info právě o této poutní cestě z Březnice
na Svatou Horu. 
Nápověda: "milin", nad 3. ockem, prosím zamaskuj

3. Náměstí 17. listopadu3. Náměstí 17. listopadu
Pokračování této trasy Tě zavede na náměstí 17. listopadu. Zde je najít
kešku s názvem Atentat na Gottwalda trošku obtížnější. V okolí se
pohybuje hodně lidí, proto je pečlivě schovaná. V popisu se dozvíš něco
o tom, co zapříčinilo explozi na tamto náměstí v minulosti. 
Nápověda: schovej se pod strom, jižně od kmenu, hledej nejdřív očima 



Na předposlední zastávku se dostaneš na Březové Hory, kde byla v
minulosti významná hornická činnost. Keška s názvem Bryolog je
schovaná v bezprostřední blízkosti hornického domku. Schválně zda se
v popisu dozvíš, co takový bryolog dělá. 
Nápověda: dívej se, je přístupná zvenku, roh domku

4. Hornický domek4. Hornický domek

5. Kamenné tajemství5. Kamenné tajemství
Závěr této trasy městem končí v Březohorském lesoparku, kde si po
dlouhé procházce můžeš odpočinout v přírodě a objevit poslední kešku
s názvem Kamenné tajemství. 
Nápověda: u kořene břízky



Tento náš návrh trasy má přibližně 6 km. Můžeš si tak
krásně projít Příbram, poznat různé atraktivity a

dozvědět se něco nového a zajímavého. V našem městě
se nachází určitě mnoho dalších kešek, které čekají na

Tvé objevení. Vyzkoušej si tuto trasu a užij si procházku
městem v jakémkoliv ročním období.

 

Jaké vybavení s sebou potřebuješ na tuto
Geocaching výpravu?

Batoh, lahev s pitím, sváču, mobilní telefon s
aplikací Geocaching (popřípadě i powerbanku

na dobití), propisku, blok, předměty na výměnu
do kešky a samozřejmě dobrou náladu. 

Tuto hru si můžeš vyzkoušet i společně s ostatními nadšenci, a to v rámci kroužku Příroda hrou v
Domě dětí a mládeže Příbram.

Více informací o kroužku a ostatních aktivitách DDM na stránkách www.ddmpribram.cz


