Odborky
Kdo chce získat tuto odborku, měl by již být hráčem hry

Geocacher, někdy také Geokačer či zkrá
geocaching. To ale není vůbec složité, stačí mít k dispozici
ceně Kačer je hráč hry geocaching. Jde o
přístroj s GNSS (Globální navigační systém - GPS, GLONASS,
…), zaregistrovat se na webu www.geocaching.com a vyrazit
hru založenou na zeměpisné poloze. To
hledat. No, vlastně to až tak jednoduché není. Pokud
znamená, že se dohledává konkrétní
opravdu nejsi zkušený hráč hry geocaching,
místo, aby se dosáhlo cíle. Dnes
tak je na místě se seznámit se základními
Geocaching.
je takových her spousta, asi
pravidly hry. Tím se dostáváme k jednomu
Družině představím hru
bodu ze skupiny Dokaž to, takže si rovnejrychleji se rozvíjející je
geocaching. Seznámím ji s
nou můžeš udělat malou
novinka Pokémon Go, kdo
typy keší, jejich velikostmi,
přípravu na jeho
obtížnostmi a terénní náročností,
by o ní neslyšel, že? Ale
splnění.
co dělat, když kešku najdeme, jak
oproti geocachingu je tu
se k ní chovat, jakým způsobem
jeden podstatný rozdíl, vše
Geocaching je
měnit předměty a co to jsou
celosvětová
hra
se odehrává ve virtuálním
putovní předměty
využívající satelitsvětě uvnitř mobilního zaří(trackables).
ní navigační zařízení
zení, sice volně v prostoru, ale
pro hledání ukrytých
přesto jen pomocí děje hry. Naproti
pokladů. Hráči se pomocí souřadnic
a navigačního přístroje dostanou na
tomu má geocaching za cíl najít
určité místo, kde se ukrývá schránka (keš).
fyzickou schránku, tzv. poklad. Existují
Pro nalezení keše je nutné mít vytvořený účet
sice i varianty bez fyzické schránky,
na www.geocaching.com, na stránce najít nabídku „Hledat
ale s ní je to nejběžnější a troufnu
kešky” a tam zadat název místa, kde chci keše
hledat (např. město). Z nabídnutých
si tvrdit, že i nejzábavnější.
keší si nějakou vybrat, opsat si její
souřadnice do navigačního
zařízení, ideálně si celý listing (stránku) keše přečíst.
Jednak jsou tam často
zajímavé informace
o místě samém, ale
hlavně pak informace

A právě této zábavě, která vznikla
již v roce 2000, je věnována
tato nová od borka. Za
těch 16 let prošla hra
velkým vývojem a hlavně
dí ky dnešní snadné
dostupnosti navigačních
systémů ve smartpho
nech (nejčastěji GPS,
ale můžeme se setkat i
s ruským GLONASS) je
u nás velmi oblíbená.
Dle počtů z roku 2015
jsme 11. země na světě v
počtu keší, k dnešnímu dni
je u nás již více než 50000
keší. V počtu nálezů keší jsme
dokonce na třetím místě na světě.

Cíl odborky:

Připravil:
Smurf
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Kdo chce získat
tuto odborku,
měl by být hráčem
hry Geocaching,
který je schopný
ostatním členům
družiny vysvětlit pravidla
a principy této hry. Měl by
také umět vysvětlit fungování
GNSS a umět pomoct s přípravou
programu pro družinu/oddíl s
tématikou GNSS nebo hledáním keší.

ODbOrky
užitečné pro nalezení keše. V terénu pak použít navigaci
pro nalezení keše, po nálezu se zapsat do papírového logbooku, keš vrátit na místo, kde byla nalezena. A doma pak
znovu najít listing keše a zapsat svůj nález, tzv. log.

Difficulty
Není to tak složité, že? Trochu se to komplikuje tím, že existují keše různých obtížností, ta se označuje jako Difficulty
a je hodnocena hvězdičkami, od 1 do 5 s přesností na půl
hvězdičky. D1* znamená, že keš je velmi snadno nalezitelná, je ideální pro začátečníky. Naopak keše s D5* bývají
velmi náročné, mnohdy to znamená, že keš ani nenajdeme
napoprvé, ať už proto, že jsme prostě napoprvé neúspěšní,
anebo, že je třeba postupně získávat různé indicie pro
to, abychom vůbec znali přesné místo uložení takové
keše. Můžete se setkat s různými falešnými šrouby, které
vypadají jako pravé a na místo přesně pasují.

Terrain
Nápady autorů keší snad nemají
meze a je opravdu potřeba
počítat úplně se vším. S tímto
hodnocením úzce souvisí i hodnocení terénu, Terrain. Opět
je hodnoceno hvězdičkami od
jedné po pět. T1* je odlovitelná i
vozíčkářem, naopak T5* znamená,
že k odlovu bude třeba speciálního vybavení, např. lezecké vybavení,
potápěčské vybavení a podobně. Keše tedy mohou existovat s celkem 81 kombinacemi D/T.

Nalezení keše může také výrazně zkomplikovat její typ.
V současné době existuje něco málo přes tucet typů keší.

Základní typy keší:
Tradiční - keš je přímo na uvedených
souřadnicích
Multikeš - na úvodních souřadnicích se získá
indicie pro nalezení dalšího místa (ať už s
další indicií nebo již finální keší) či přímo
souřadnice dalšího místa
Mystery keš - na uvedených souřadnicích až
na pár výjimek nic k nalezení není, je třeba
z listingu vyřešit nějakou úlohu (šifru, matematický
úkol, …) a až pak se dozvíme souřadnice keše
Poslední věcí, která se hledání keší týká, je základní pravidlo o výměně věcí. V některých keších se totiž dají najít
různě předměty na výměnu, zde platí: měň fér, za věc, kterou si vezmeš, dej věc o stejné nebo vyšší hodnotě. Bohužel
se tohoto spousta lovců nedrží, a tak se obsah větších keší
postupně ztrácí, až bývají keše jen s logbookem, i když by
se tam vešla spousta věcí.
Geocaching není jen o hledání keší. Při hledání se totiž
můžeme dostat i do nesnází, proto je dalším bodem ze
skupiny Dokaž to i První pomoc.

Tak jako každá odborka, i Geocacher
má nejen skupinu úkolů Dokaž to,
ale i Zkus to. Těch je celkem 16 a na
výběr je třeba historie geocachingu, odlov keše v 1000 m.n.m., odlov
Noční keše anebo lovení mystery
Dalším důležitým údajem je velikost
keší po dobu 14 dnů v řadě po sobě.
keše. Máme keše velikosti mikro,
Zajímavý může být i 6. bod: Travel Bug / Geocoin, kdy je
small, regular, large a other.
třeba vyslat vlastní trasant s nějakým zajímavým úkolem.
Mikro jsou např. obaly od
Před 23. světovým skautským Jamboree v Japonsku jsme
kinofilmů, naopak large
s Jihomoravským jamoddílem vyslali dva Travel Bugy s
jsou hodně velké nádoby
cílem dostat se do Japonska před námi. Měly na to něco
o objemu 20 a více litrů.
málo přes rok. Jeden se ztratil hned v Brně a
ten druhý se stále motá po Evropě. Nestihly
Ke kešce jsme se musely proto, ale i tak byla velká zábava sledovat, kudy
táhnout průrvou ve vápencové
se pohybuje ten, který měl více štěstí a již stihl
jeskyňce. Náramně jsme si to užily.
nacestovat 13000 km. A vám přeji, aby se vám
při plnění odborky dařilo a na rozdíl od těch
Nález malé kadibudky na konci byl
našich TB jste svého cíle dosáhli, jistě při tom
opravdovou “třešničkou na dortu”.
zažijete spoustu zábavy.
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