NOVOSEDELSKÉ KEŠE

Na mapě vidíš 10 míst, na kterých jsou rozmístěny kešky. Keška je skrýš, kde je ukryta krabička, ve
které se nachází 2 otázky. Tvým úkolem (dobrovolným) je tato místa navštívit a zjistit správné
odpovědi. Kromě otázek se na každém místě dozvíš také některé zajímavosti o našem městě.
Hra bude probíhat 14 dní, takže budeš mít dostatek času všechna místa obejít, nebo objet na kole.
Své odpovědi si zapisuj a až je budeš mít všechny, tak je odešli na e-mail p. uč. Strejcové
strejcova@zsnovesedlo.cz (odpovědi odešli i v případě, že některé nebudeš vědět, nebo
nenavštívíš všechna místa.)
Během cest vyfoť místa, která tě zaujala. Na fotce se můžeš objevit i ty. Ze svých fotek vyber 5
nejzajímavějších a odešli spolu s odpověďmi. Fotografie budou vystaveny a proběhne soutěž o
nejzajímavější fotku.
Místa můžeš samozřejmě navštěvovat v libovolném pořadí. Každá keška bude obsahovat také
papír, kam se podepíšeš, proto je nutné si vzít sebou něco na psaní. Body budeš získávat také za
správné odpovědi, tak i za nalezení dané kešky, proto je podpis důležitý. Soutěž bude
vyhodnocena na závěr školního roku.
Hra může fungovat jen tehdy, když nalezenou kešku vrátíš a uvedeš do původního stavu.
Mapu s keškami si můžeš zobrazit přes tento QR kód nebo tento odkaz.
https://mapy.cz/s/mobecumaka

Abys mohl mapu během cesty sledovat a zjistit, kde se nacházíš bez připojení k internetu, musíš
udělat následující:
1. pokud v telefonu nemáš aplikaci mapy.cz, musíš si tuto aplikaci stáhnout přes Obchod play
nebo Apple store

2. zapni aplikaci a klikni na nabídku

3. klikni na offline mapy
4. klikni na Česko
5. klikni na šipku u Karlovarský kraj
nyní máš mapu našeho kraje
v telefonu i offline a můžeš ji
sledovat bez připojení k internetu

Pomoc při hledání přesného místa kešky ti mohou posloužit také přesné
souřadnice, které jsou u každé kešky uvedeny. Pokud v telefonu nemáš žádný GPS
lokátor, můžeš si stáhnout např. My GPS Location.
Po zapnutí aplikace ihned uvidíš souřadnice, kde se nacházíš. Aplikace je anglicky, ale to by neměl
být problém, protože tě bude zajímat pouze Latitude - zeměpisná šířka a Longitude – zeměpisná
délka. Pohybuj se s telefonem a najdi stejné souřadnice v telefonu, jako jsou v zadání jednotlivých
kešek. Souřadnice mohou mít odchylku až pět metrů, proto hledej i v okolí. Nalézt kešku můžeš
ale i bez souřadnic, u každé kešky je totiž i nápověda, která by ti měla v hledání pomoci.

Keška č. 1 – Pískovna

zeměpisná šířka: 50,2091
zeměpisná délka: 12,75912

Kešku najdeš v areálu pískovny.
nápověda:
hledej nedaleko vzrostlé borovice

Keška č. 2 – Loketská výsypka

z.š.: 50,2179
z.d.: 12,77004

Keška se nachází u panelové cesty, asi 150 m před cyklostezkou č. 2016.

nápověda:
hledej v místě, kde u cesty uvidíš tento osamocený strom

Keška č. 3 – Cesta na vyhlídku

z.š.: 50,20132
z.d.: 12,7232

Kešku najdete u cesty vedoucí na vyhlídku na Pískovci mezi obytnými domy a trafostanicí.

nápověda:
hledejte na levé straně cesty a na jakém místě mě najdeš? „Jsem už starý, ne moc vysoký, mám
korunu, ale nejsem král“

obytný dům

trafostanice

Keška č. 4 - Vyhlídka Horní Pískovec z.š.: 50,20141
z.d.: 12,71257

Kešku najdeš na vyhlídce na Pískovém Vrchu.

nápověda:
hledej poblíž informační tabule

Keška č. 5 - Porcelánka Loučky

z.š.: 50,20259
z.d.: 12,7511

Kešku najdeš u cyklostezky 2228, která vede za železniční zastávkou Loučky

nápověda:
až u cesty uvidíš hromadu hlíny, hledej v okruhu 10 metrů

Keška č. 6 – Sklárna

z.š.: 50,21356
z.d.: 12,74208

Kešku najdeš na sídlišti u workoutového hřiště.

nápověda:
dál než za in-line bruslařskou dráhou nejsem

Keška č. 7 – Chranišov z.š.: 50,22254
z.d.: 12,74085

Kešku najdeš na této travnaté ploše, k tomuto místu s dostaneš po silnici procházející
Chranišovem. Do Chranišova se bezpečně dostaneš po cyklostezce.

nápověda:
staví se ze mě, ale nejsem cihla

Keška č. 8 – Řeka Ohře z.š.: 50,18405
z.d.: 12,71463

Kešku najdeš u houpacího mostu přes řeku Ohři.

nápověda:
přejdi most a hledej v těchto místech, severní a jižní pól se přitahuje

Keška č. 9 - Nové Sedlo

z.š.: 50,20807
z.d.: 12,74235

Kešku najdeš za městským úřadem.

nápověda:
hledejte v tomto označeném místě

Keška č. 10 – Škola

z.š.: 50,20651
z.d.: 12,73787

Kešku najdete před budovou školy 1. stupně na travnatém prostranství.

nápověda:
najdeš mě mezi pařezy tvořící trojúhelník

