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Geocaching = „geokešing“ je hra na pomezí 
sportu a turistiky, při které se hledají 

ukryté schránky pomocí zeměpisných 
souřadnic. Skrytá schránka neboli poklad se 

nazývá cache = „keš“ česky keška.

Jednou ze základních myšlenek geocachingu je 
umisťování kešek na zajímavá místa



  

KEŠKY ZŠ VALDICE ♡ 

Milí žáci a rodiče ZŠ Valdice,

Po turistických známkách jsme si pro vás připravili další projekt a to celoroční bojovku 

KEŠKY ZŠ VALDICE ♡.

    
Po vzoru celosvětového fenoménu sbírání kešek jsme zatím na 5 míst uložili krabičky s 
obsahem ZŠ Valdice. Popis míst včetně souřadnic najdete dále. 

Vyrazte společně, domluvte se s přáteli, vyjděte si na procházku nebo výlet...

Nezapomeňte si s sebou vzít maličkost, kterou vyměníte za předmět v kešce. 

Jakoukoli drobnost, o které víte, že by dalšího nálezce mohla potěšit. Pro začátek 

necháváme v kešce 2 věci, aby byla možnost výběru. Vyberete – vyměníte za svou přinesenou 

věc a opět na místě zůstávají 2 věci.



  

1 

50.5092356N, 15.3667139E

TÁBOR

za kostelem, 

kameny před turistickým 

posezením 

(opět schovat tak, 

aby nebylo vidět od 

cesty)



  

2

50.4935378N, 15.4459672E

KUMBURK

před vstupem na nádvoří 

hradu, nástěnka s 

historií hradu Kumburk, 

na trámu 

(opět schovat na 

stejné místo)



  

3

50.489227,15.414046

BRADLEC

zřícenina hradu 

Bradlec, vpravo od 

„brány“ strom, 

pod kořeny stromu 

(opět schovat na 

stejné místo)



  

4

50.416809, 15.314546

VELIŠ

na vrcholu těžební věž,

těsně u ní, po levé 

straně,na zemi v trávě 

(opět schovat tak, 

aby nebylo moc 

vidět)



  

5

50.421815,15.297056

LORETA

na zemi v trávě, 

těsně u zdi kaple

(opět schovat tak, 

aby nebylo moc vidět 

případně zakrýt 

přírodninami) 
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HRA JE URČENA PRO DĚTI S RODIČI 
(DOSPĚLÝMI), 

NE PRO DĚTI SAMOTNÉ!!!

na některých místech pozor!!!

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÝLETY ♡

VAŠE ZŠ VALDICE 
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