Geocaching a ocenění prostředí ve Vlkově
Aleš Trojánek
Geocaching je oblíbená turistická navigační hra. Spočívá v tom, že někdo na neznámém místě ukryje
schránku („kešku“) a ostatní pak tuto schránku např. pomocí GPS1 hledají. V obci Vlkov je jedna
taková „keška“ umístěna a níže uvádíme pochvalné poznámky těch, kteří ji našli.
Vlkov znám jen pohledem z vlaku a ona to příjemná vesnička.
04/05/2014
07/05/2014
Odloveno cestou kolem. Pěkný udržovaný parčík. Díky
09/05/2014
Odloveno dnes večer. Pěkný parčík i keš. Díky :)
10/05/2014
Krásný sobotní den, počasí přálo, tak jsme vyjeli na kole po keškách po okolí. Tohle byla naše první.
Pěkné klidné místečko. Díky:)
12/05/2014
Pěkné romantické místo.
18/05/2014
Cestu od babičky jsem naplánovala přes Vlkov, abych se mohla zastavit pro místní novou keš.
Překvapilo mě, jak je to u rybníčka pěkné! Naposledy jsem tu byla tak před 25 lety.
22/05/2014
Vlkov jsem znala jen jako vlakovou zastávku, až nyní jsem zjistila, že je tady i hezky. Klidné, příjemné
místo, akorát na svačinu. Díky
22/05/2014
Po splnění pracovních povinností na služební cestě byl i krátký čas na to si udělat radost. Pěkné
a příjemné místo u rybníka. Díky za pozvánku.
28/05/2014
Poslední zastaveni při sbírání novinek v okolí. Podobny mostek chci nechat vyrobit rodičům na
zahradu přes jezírko, tak jsem si ho pro inspiraci nafotil.
08/06/2014
Pěkné místečko. Jela jsem kolem už několikrát, ale nikdy jsem si nevšimla tak pěkného posezení
u rybníka. Tak jsem se dnes konečně odhodlala na krátkou večerní vyjížďku na kole, chvíli jsem se
i zastavila a poseděla…
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O souvislosti GPS a teorie relativity je možno se dočíst v článku na adrese:
http://www.gvm.cz/images/stories/people/trojanek/Trojanek_Teorie_relativity_a_GPS.pdf
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08/06/2014
Krásný rybník. Pěkné posezení. Děkujeme
10/06/2014
Pohodová popracovní keška. Díky za pozvání na tohle místečko - v parném dni, které panovalo, se
zchlazení pod stromy v blízkosti rybníčku hodilo :)
28/06/2014
Díky za pěkné místečko a kešuli. Hezky zrekonstruované, úplně svádí k tomu se na chvíli zastavit
a posedět ;)
02/07/2014
Moc pěkné klidné místo, hezky spravené.
05/07/2014
Pěkné místo k navštívení, díky za kešku :)
07/07/2014
Cestou na Vysočinu jsem si udělal ještě pár zastávek pro několik blízkých keší - tato byla jednou
z nich.
Pěkné místo, často na něj koukám, když jedu okolo, ale až dnes jsem tu poprvé zastavil.
16/07/2014
Další zastávka cestou z pracovní cesty. Díky kešce jsem objevil překvapivě malebné místečko na
břehu rybníka. Chvilku jsem musel čekat na odmudlení (sousední zahradou bloumal místní obyvatel)
a pak jsem si mohl sáhnout pro krabičku - místo uložení bylo zřejmé. Děkuji za pozvání na pěkné
místo a za kešku.
21/07/2014
Pěkný parčík i rybník, díky za keš.
02/08/2014
Odpolední cyklovýlet vedl do míst známých, leč z hlediska geocachingu ještě nevytěžených. To už po
dnešku neplatí. Díky za keš v pěkné vesničce.
08/08/2014
pěkné posezení, děkuji
10/08/2014
Odloveno během výletu k Velkému Meziříčí. Pěkný parčík u rybníka, líbil se. Díky za keš.
11/08/2014
Nalezena díky všem objížďkám a dopravním omezením, kterými se to v okolí jen hemží. Každopádně
jsme nelitovali a užili si návštěvu pěkného parčíku i odlov kešky. Díky!
15/08/2014
Pěkně to tady má upravené jen co je pravda :)) Díky za důvod se zde zastavit :))
21/08/2014
zastavil jsem se tu cestou na nádraží a to místo mne potěšilo, je pěkně a naštěstí nezamudlené. Dík
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20/09/2014
Fajn místečko na odpočinek nebo na svačinu. Odloveno dnes na kole, cestou na vlak. Díky za kes
22/09/2014
Kešku na pěknějším místě jsem už dlouho nepotkal :) Odlovenou v pondělí dopoledne, cestou do
práce.
24/09/2014
Jůůů, moc útulné místečko na krátkou pauzu zpříjemněnou logováním :o) Moc hezky upravené
s pěkným výhledem na místní rybníček. Díky za keš!
24/09/2014
Děkuji za keš na fakt pro mě krásném upravovaném místě.
08/10/2014
Díky za hezkou keš a možnost prohlédnout si přilehlý park :)
11/10/2014
Díky za keš. Pěkné místo ;-)
29/10/2014
Vlkov je krásná obec, prošli jsme ji a moc se líbila… Díky
29/10/2014
Děkujeme za keš… hezké prostředí!:-)
27/11/2014
Pěkný parčík, v létě by tu bylo moc hezky. Dík.
30/11/2014
Nečekaně pěkný parčík… než jsem stačil promyslet, jaká by na tomto objektu mohla byt důmyslná
skrýš, už jsem kešku zahledl. Pohled památeční super, ta labuť je předpokládám z rodu Photoshop?
Taky jsem v obci potkal sypač s pluhem, tuto zimu prvně.

Autor fotografie: M. Tůma, říjen 2013.
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