Chceš najít skryté poklady
kolem nás? Zkus Geocaching!
Pokud Tě baví chodit do přírody, prozkoumávat svět kolem nás a máš rád/a
dobrodružství, tak velmi chytlavá hra Geocaching je přímo pro tebe! Tato hra se
hraje po celém světě a můžeš si jí zahrát i ty. Pomocí aplikace a mapy hledáš
poklady neboli kešky, které skrývají různé příběhy a můžeš díky nim objevit nová
místa. Vyzkoušej si tuto hru i v Příbrami!

1. Jak začít?
Potřebuješ jakýkoliv chytrý telefon s internetovým připojením, do kterého si
stáhneš aplikaci Geocaching. Založíš si účet s vlastní přezdívkou a můžeš
začít hrát!

2. Mapa kešek
V aplikaci nalezneš mapu, na které jsou vyznačeny kešky, které se objevují v
Tvé blízkosti. V základní verzi jsou v zelené barvě. Každá má svůj název a
příběh, ukáže jak je daleko od Tebe a oranžová směrovka Tě k ní navede.

3. Skrytá keška
K samotnému objevení kešky musíš znát ještě nápovědu, kterou Ti aplikace
taky ukáže a poradí, kde přesně hledat. Ať už pod lavičkou, na stromě nebo
za kamenem. Má nejčasteji podobu krabičky, dózy nebo i lahvičky.

4. Nalezeno!
Super! Poklad jsi objevil/a, co teď? Stačí se zapsat do papírového bločku
svou přezdívkou, který se nachází v samotné kešce. Je fajn napsat datum
nebo nějaký vzkaz. Dokonce můžeš i vyměnit nějaký svůj předmět za ten, co
se nachází uvnitř. Nezapomeň se zapsat i do aplikace, které Ti bude sama
počítat kolik už máš nálezů.

Nezapomeň vždy vrátit kešku na stejné místo, aby i ostatní
mohli hrát a objevili jí v pořádku.

Zkus najít svou první kešku v Příbrami!

Název této kešky je Junior klub.
Najdi jí na mapě v aplikaci a například během nějaké procházky s rodinou se jí vydej hledat.
Nápověda zní takto: 1,8 metru vysoko mezi kmeny stromů. Potom se zapiš do notýsku a vrať jí na původní místo.
Běž načerpat energii ven na čerstvý vzduch a objev přitom například tuto kešku, o které si doteď neměl/a ani
ponětí!

PS: Hru Geocaching nezná úplně každý. Mudlové se pohybují všude kolem, proto musíš
být velmi opatrný/á, aby Tě při nálezu nikdo neviděl. Občas je to obtížnější, ale o to
větší dobrodružství a zábava.

Přejeme Ti hodně štěstí při hledání a
úspěšný odlov. Doufáme, že Tě tato hra
nadchne a objevíš tak svůj koníček, který
můžeš provozovat kdekoliv na světě. Proč
tedy nezačít teď hned?!

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

