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Z knihovníka ka čerem           

Redakční rada           
 

     Šéfredaktorka zpravodaje dostala elektronickou poštou následující článek. Po projednání v redakční radě 
jsme se rozhodli vyhovět přání autora článku zůstat v anonymitě, aby nebyla prozrazena lokalita a byla 
zachována "kačeří" pravidla. Těšíme se na vaše reakce. 
 
      Knihovníci jednoho nejmenovaného okresu jednoho kraje jezdívají celkem pravidelně na knihovnické 
exkurze. Prohlédnou si knihovny u sousedů, malé, velké, tradiční i pozoruhodné. Někdy se potulují ve stopách 
spisovatelských velikánů, někdy putují, zdá se, náhodně. Obvykle mívají své cesty zpestřené nečekaným - tajný 
bod programu, soutěžní klání jednotlivců i družstev…  
 
      Jeden takový knihovnický výlet se uskutečnil i jednu nádhernou nejmenovanou sobotu blíže neurčeného 
podzimu. A byl to zrovna ten typ výletu s tajným bodem programu. Nikdo netušil, co se tentokrát chystá. Z 
účastníků zájezdu byli "kačeři" a hledali kešku! Knihovníci se ocitli ve zcela nové roli, která jim připomněla 
dětská léta, foglarovky, bojovky v přírodě, hledání pokladu či stopovanou…  
 
      Můžeme prozradit, že za všeobecného nadšení přítomných jsme poklad našli, zachovali se podle kačeřích 
pravidel. Z důvodů utajení Vám nemůžeme víc prozradit. Pochopíte, až se o geocachingu dozvíte více.  
 
      Geocaching - co to je?  
anglicky džiokešin, /česky geokešink/ je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního 
systému GPS při hledání skrytého objektu zvaného cache (keš), o němž jsou známy jen jeho geografické 
souřadnice. Člověk zabývající se geocachingem bývá označován slovem geocacher /geokačer, zkr.kačer/.  
(Laicky řečeno spojení moderní techniky, turistiky a hledání pokladů.) 
 
      Kde hledat informace?  
- http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull09_112.htm#ti  
- http://www.geocaching.cz/  
- http://www.geocaching.com/  
- http://www.poklady.com  
- http://www.opencahing.cz  
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching  
- Dokumentární film o geocachingu - shrnující základní informace, termíny a pravidla (doba trvání cca 13 min.) 
http://navigovat.mobilmania.cz/Files/Obrazky/2008_Q1/geocachingpal.html  
 
      Proč knihovny a knihovníci?  
Začněme si lámat naše knihovnické hlavy, zda by se dala tato hra nějak využít i v knihovnách. 
Například můžeme přivést hráče na pěkná a zajímavá místa v obci a okolí. Pro zjištění finálních souřadnic však 
musí navštívit knihovnu a dohledat indicie v knihovním fondu. Kačeři se tak mohou nenásilně učit pracovat s 
knihovními katalogy či elektronickými informačními systémy nebo si knihovnu jenom prohlédnout! Technologie a 
novinky nemusí být jen naše konkurence a nepřítel. Jen to musíme umět využít ve svůj prospěch! 
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