Vycházka za poklady
Znáte celosvětovou hru Geocaching? Česky se jí lidově říká kešování. Na
internetových stránkách www.geocaching.com je seznam míst se souřadnicemi a dalšími
informacemi, kde jiní hráči této hry, poschovávali krabičky nejrůznějších velikostí – takové
malé poklady. Takže pokud vaše děti nebo vy rádi hledáte skryté poklady, tato hra je
určená přesně pro vás.
Pro přesné přesné určení místa nálezu je vhodný chytrý telefon s GPS. Pro operační
systém android doporučujeme originální geocachingovou aplikaci ke stažení je na Google
play. Tato aplikace je zdarma, ale pro zobrazení všech pokladů je zapotřebí být na
stránkách geocachingu registrován jako Premium member. Pokud nechcete premiové
členství platit (600 Kč za rok, lze platit pololetně či kvartálně), je pořeba pro hledání
pokladů použít jinou aplikaci nebo souřadnice zapsat do mapy.cz.
A nyní vám popíšeme hezkou procházku v okolí naší mateřské školy.
Vyrazíte z obce Lety, přes letovský most. Za mostem se dáte doleva, projdete pod tratí a
ulicí Kejnská, po ccca 100 metrech odbočuje doprava úzká pěšinka, kterou dojdete
k pokladu Mokrad „V túních“
Mokrad „V tunich“ (GC2P38B)

N 049° 54,884

E 014° 15,060

Vraťte se zpátky na ulici Kejná a pokračujte vzhůru do kopce kolem tenisových kurtů až
dojdete k rozcestí U Obrázku, kdo si chce cestu zkrátit a vynechat poklad na Hvíždinci
pokračuje doprava kolem studánky na Žluté skály. Ostatní od obrázku pokračují vlevo na
vrchol Hvíždince. Zde se nachází poklad Pu - cache
„Pu – Cache“ (GC MD9A)

N 049° 54, 414

E 014°16,036

Odtud pokračujeme dále na hřeben až k rozcestí U Šraňku. Zde se dáme doprava po
modré turistické a po cca 500 metrech (250 metrů za rozcestím U Trojáku) se dáme
doprava po úzké lesní pěšině přes kótu 523, cca 200 m k pokladu Dansko
Dansko (GC2WBYM)

N 049° 53,952

E 014° 15,970

Po hřebínku skal a po cca 560 metrech dojdete k pokladu U žlutých skal. Zde se setkáme
s těmi, co zvolili kratší variantu.
Yellow rocks/Zluté skaly (GC1033N) N 049° 54,066
E 014° 15,557
Cestička odbočuje prudce vpravo, ale my pokračujeme rovně a seběhneme 100 metrů z
kopce dolů lesem přímo ke 3 lesním studánkám odkud je to jenom malinký kousek k
pokladu U oranžového vodopádu. My ale raději vodopád s roklí obejdeme horem po
trošku delší cestě. Cesta přímá, přes rokli, by mohla být pro malé děti nebezpečná.
Oranzovy vodopad (GC8KG1P)

N 049° 53, 980

E 014° 15,372

Pokračujeme po cestě vzhůru a po necelých 200 metrech se na křižovatce lesních pěšin
dáme doprava po cestě sledující vrstevnici. Čeká nás cca 1 km chůze k pokladu
Kamenna. Jedná se o jeden z nespočetných lomů na kámen.
Kamenna (GC4D09T)

N 049° 54,055

E 014° 15,083

Nyní se dejte po pěšince prudce dolů a pokračujte podle potoka Kejná cca 1,5 km do obce
Lety.
Většina procházky se dá jít po zpevněných cestách, přesto pro děti doporučujeme
pevnou kotníkovou obuv. Celý okruh je v dlouhé variantě do 10 km, v krátké variantě do 7
km.
Přejeme vám pěkné společné zážitky v předjarní přírodě.
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