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Geocaching – metodický dopis
Geocaching - úvod
Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra. Její princip spočívá v tom, že
někdo na neznámé místo ukryje schránku (cache – „keš“- pro potřeby tohoto metodického
dopisu budeme používat českou verzi slova), na internetu zveřejní její souřadnice a různé
doplňující informace. Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů (nebo podle
mapy) hledají. Při nalezení se zapíšou na listinu či sešit ve schránce (logbook), případně si
vyberou něco z obsahu (záleží na typu keše), výměnou může do keše vložit něco svého. Po
návratu svůj nález, nebo i neúspěch, zaznamená do internetové schránky na serveru
geocachinng.com.
1.1.

Geocaching v náplni Sokola

Geocaching svojí podstatou naplňuje mnohé z toho, oč v Sokole jde:
a.

Pohyb - keše se nacházejí v místech, kam je nutno dojet, dojít a je tedy nutno pro
nalezení vyvinout určité úsilí. V dnešní počítačové době dokázal geocaching zvednout
spoustu lidí od monitorů a přivést je ven na zajímavá místa.

b. Příroda či památka - místa, kde se keše ukrývají, bývají něčím zajímavá a přínosná
pro vzdělání nálezce.
c.

Možnost získání nových členů - velkým dosahem této celosvětové hry se sokol může
prezentovat široké veřejnosti.

100 sokolských keší republice
Tak zní název projektu, se kterým přichází odbor všestrannosti ČOS, prostřednictvím svých
jednotlivých komisí (Pobytu v přírodě, Propagační komise), aby se Sokol prezentoval nejen
veřejnosti v mezisletovém období, ale zároveň přinesl novou náplň pro své stávající členy.
Idea projektu vychází z blížícího se stého výročí vzniku samostatného Československého
státu, z toho důvodu je i přesný počet - 100 oficiálních keší rozdělených do všech žup ČOS.
Na každou župu, tak vycházejí 2, příp. 3 keše.
Keše budou umisťovány tak, aby rozmístění všech 100 oficiálních keší bylo rozloženo do
celého mezisletového období. Několik je jich už založeno a další čekají na schválení.
Vyvrcholením celého projektu bude zveřejnění, tzv. multikeše, pro všechny zúčastněné
sokoly v oblasti Tyršova domu, v době konání XVI. Všesokolského sletu (červenec 2018).
Župa nebo jednota, která bude mít zájem o založení keše, oznámí tuto skutečnost na OV
ČOS vyplněním formuláře k zaevidování a dále pak bude pokračovat dle daných
instrukcí a manuálu.

Pavel Kroupa, komise PP ČOS

31. 1. 2014
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Sběratelská hra
Součástí projektu je i sběratelská hra, které se mohou zúčastnit všichni hledači keší. Pro účast
ve hře je nutno stáhnout si z internetových stránek (momentálně sokol.cz) hrací kartu a
následně ji vytisknout (doporučujeme na silnější papír).
Cílem hry je po dobu trvání projektu (tedy do 30. června 2018) nalézt co nejvíce ze
sokolských schránek. Každou nalezenou kešku si účastník hry zaznamená do své hrací karty
nalepením samolepky, kterou ve schránce nalezne, nebo otiskem razítka z této schránky.
Sběratelská hra pro hledače probíhá ve dvou etapách:
a. Během období 2014 – 30. června 2018.
Zde budou odměňováni úspěšní hledači drobnými odměnami za nalezení 20, 40, 60 a
80ti keší. Odměnu úspěšný hledač získá tak, že odešle vyplněnou hrací kartu na
emailovou adresu jednoho z garantů projektu. Po zkontrolování údajů bude na adresu
hledače zaslána odpovídající odměna.
- za 20 keší …………………. kšiltovka s logem akce
- za 40 keší …………………. termoska z nerez oceli o objemu 500 ml
- za 60 keší …………………. tričko s potiskem
- za 80 keší …………………. nůž Victorinox (kapesní, 84 mm, 9 funkcí)
b. Po ukončení hry budou vyhodnoceni hledači s nejvyšším počtem nalezených keší. Pro
získání odměny je třeba zaslat vyplněnou kartu na adresu garantů projektu. Pět
nejúspěšnějších hráčů bude odměněno věcnou cenou.

Sportovní batoh
Zvláštní odměna je připravena pro správce keší s největším počtem zalogovaných
hledačů. Odměna je připravena pro 5 správců, jejichž keše budou mít nejvíce nálezců.

Pavel Kroupa, komise PP ČOS

31. 1. 2014
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1. Jak se zapojit jako župa / T. J.
Na každé župě/T.J. je třeba nalézt/vybrat správce jednotlivých kešek. Tím bude osoba
(osoby), která keš připraví, fyzicky umístí a bude se o ní starat v průběhu i po skončení
projektu.
V ideálním případě oslovíte svého člena, který je již do geocachingu zapojen, pokud nikoho
takové v župě nenajdete, zorganizujeme školení pro začínající správce.
Potřebné informace k zakládání keší naleznete na:
https://www.geocaching.com/play/hyde
Po přípravě listingu (popisu keše) správce kontaktuje garanty projektu br. Vaníčka
(vanicek@ulita.cz a br. Stejskala (stejskalradek@seznam.cz).
Na e-mailové adresy garantů projektu zašlete zprávu, která bude obsahovat následující údaje:
1. Listing (dokument potřebný pro schválení rewieverem)
2. Grafické podklady pro razítko a CVG (Czech Wood Geocoin – dřevěné kolečko)
Po obdržení Vašeho e-mailu Vám bude zaslána oficiální keš (fyzická krabička), která bude
mít společný základ pro všechny stejný a bude obsahovat:
1. krabičku Lock and Lock 0,55 l
2. keškolepku s logem projektu - PVC samolepka 60 x 30 mm
3. logbook - určeno do krabiček Lock and Lock
4. tužka s potiskem
5. mudlokarta 100x 65 mm
6. razítko Colop
7. samolepku s QR kódem o České obci sokolské
8. sběratelská CVG - kolečka s tiskem 50 ks (sada), (základní sadu dostáváte v rámci
projektu zdarma, další budou dodány dle Vašich objednávek za úplatu),
9. sběratelské samolepky - sada 150 ks je v rámci projektu zdarma.
Jakékoliv ostatní materiály jsou na uvážení jednotlivých žup a správců schránky. Je však třeba
vzít v úvahu pravidla zakládání keší.

2. Jak se zapojit jako člen
Hledáním sokolských keší a účastí ve hře. Rozšiřte tedy prosím informaci o projektu mezi své
členy, motivujte je k hledání.
Více o hře samotné se lze dozvědět na: https://www.geocaching.com/guide/

Pavel Kroupa, komise PP ČOS

31. 1. 2014

