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ZDARMA

Nedávno jsem dumal, jak naše partnerky (nebo partneøi) vnímají náš koníèek.
Jestli se zúèastòují našich výprav za keškami s nadšením, nebo je jen více èi
ménì tiše protrpí, nebo zda naše geoaktivity úplnì odmítají. Uprostøed tohoto
rozjímání se mi dostaly do rukou zápisky jedné kamarádky, takto geoženy.
Souhlasila se zveøejnìním zápiskù, když jsem slíbil, že zachovám její
anonymitu. Nuže, ètìte.
hrib_team

Jako u všech geomanželek, geopøítelkyò i georobotkù stejnì. Nikdo se nás
neptal. Nevìdìli jsme, do èeho jdeme. Teï už to víme a musíme se s tím smíøit.
Ze zaèátku to vypadalo nadìjnì. Nebudeme muset sedìt doma a vyrazíme
vstøíc
novým dobrodružstvím. Hm, nic moc. Tak jinak. Nemusíme doma kynout,
Wherigo Èertova rokle, ilustraèní foto marram.cz
protože nás nikdo nikam nevezme, a když se ozveme, že chceme jít na
procházku, zrovna se nikomu nechce. To znamená, že nový koníèek
našeho protìjšku nám pøinese pøesnì to, po èem jsme už dlouho
toužili. Už nemusíme nikoho nutit, aby nás vzal ven, naopak oni
budou nutit nás chodit s nimi. To zní slibnì. To znìlo slibnì. Teï už
nemùžeme jít nikam jen tak, když tam není keš. Veškerá dovolená se
podøizuje nevybarveným krajùm a okresùm. Geopuberák si už
dávno postavil hlavu a veškerým tìmto aktivitám se podrobuje jen
pod hrubým nátlakem. Na všem „špatném“ je ale i nìco dobrého. Tolik
zajímavých míst, a už skoro za humny nebo daleko, bych asi nikdy
nevidìla. Tolik veselých pøíhod asi nezažila. Nakonec to není tak
špatné. Jen obèas, když se vracím špinavá a unavená, musím se
znovu sama sebe zeptat, proè to vlastnì dìlám já. Odpovìï je poøád
stejná. Tak co budeme dìlat pøíští víkend?
zapsala GeoŽena

Multicache Skalky, ilustraèní foto marram.cz

Pøestože do zahájení MM2012 ještì nìjaký ten pátek chybí, organizaèní tým už
zjišuje možnosti ubytování pro úèastníky ze všech koutù republiky èi ze zahranièí.
Úèastníci megaeventu si budou zajišovat ubytování individuálnì, na výbìr je
nìkolik eventualit. S velkou pravdìpodobností bude k dispozici znaèná ubytovací
kapacita na vysokoškolských kolejích, o podmínkách ubytování jednáme. Na
Olomoucku je také dostatek cenovì pøijatelných
penzionù. V neposlední øadì bude v katastru
obce Velká Bystøice vyhrazený prostor pro stavbu
stanového mìsteèka. Prostor je snadno dostupný
 rozhovor s miroslav.turek
a je v tìsné blízkosti areálu, kde megaevent bude
 TeamQuest
probíhat. Pøijeïte, na ulici vás nenecháme.
 geožena - pokraèování

V jednotì je síla, proto i náš
megaevent nabídne eventy
zamìøené na spoleèné aktivity.
Pøiložit spoleènì ruku k dílu,
seznámit se s novými tváøemi, posedìt u chutného jídla (èti tvarùžky) a dobrého moku.
A jistì bude pøipraveno nìjaké pøekvapení. Možná, že pøijde i kouzelník. Možná, že
s kouzelníkem pøijde také èarodìj. A dost možná, že je doprovodí i mágové, kejklíøi
a èernoknìžníci.
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Jedním z pilíøù OLGK a také základního organizaèního týmu je
Chasseur23, èili Stanislav Šesták. Povídali jsme si se Standou
o práci pro OLGK a o geocachingu všeobecnì.
Times: Nazdar Stando. Já sice vím, co znamená Tvùj nick a proè
sis jej zvolil, ale možná to bude zajímat i naše ètenáøe.
Standa: Ahoj Dalibore. No jo, mùj nick :-) Tak jen v krátkosti. Když
budeme pøekládat slovo „chasseur“ z francouzštiny, zjistíme
nìkolik významù. Lovec, stíhaè, myslivec, hledaè, støelec. Když se
to tak vezme, jsem v jistém smyslu od každého trochu :-) Ale hlavní
dùvod je mùj oblíbený pluk napoleonských válek - 23e Régiment
de Chasseurs a cheval.
Times: Stando, Ty jsi jednou z vùdèích osobností OLGK. Co Tì
pøimìlo zorganizovat geokomunitu na Olomoucku a založit pro ni
diskusní fórum?
Standa: Po pár pivech v místním Svatováclavském pivovaru jsem
usoudil, že už se tu o webu mluví dost dlouho a nikdo se k nièemu
nemá. Tak jsem pøemluvil pár ochotných kamarádù a bìhem
necelých dvou týdnù spatøilo svìtlo svìta Olomoucké
geokaèerstvo.
Times: Jsi také duchovním otcem olomouckých geocoinù. Kam
chodíš na ty nápady a pro inspiraci?
Standa: Zajímá mì historie Olomouce. V tomto bývalém
pevnostním mìstì je inspirace všude kolem mì. Nápady
pøicházejí tak nìjak samy. Když je nejhùø, otevøu si lahvinku
èerveného, nebo i nìèeho ostøejšího, a to se pak nápady jen
hemží. Bohužel vìtšina z nich se pak nedá použít ;-)
Times: Jak tì napadlo, že se budeš podílet na organizování
megaeventu?
Standa: No, já si to zas tak pøesnì nepamatuju, ale moje žena
øíká, že jsem se jednou vrátil z hospody a prohlásil jsem, že
budeme poøádat megaevent. Tak jí budeme asi vìøit.
Times: Je vás 5 „stateèných“, co si myslíš o svých
spolubojovnících?
Standa: Zvláštní je, že na první pohled vypadají jako normální
rozumní chlapi, ale to jen než nìco pípne :-D
Times: Co ti pøíprava megaeventu dává a bere? A šel bys do toho
znovu?
Standa: To, co mi pøíprava bere, je èas. Ale s tím jsem tak nìjak
poèítal. Taky mi vzala pár kilo na váze.
Co mi pøíprava dala? Mám hodnì nových starostí, jako tøeba
nastoupit do správné tramvaje, vystoupit na té správné zastávce,
trefit se do správného bytu správným klíèem, nezašlápnout potmì
koèku a hlavnì nevzbudit moji ženu. To když se vracím z nìkterých
schùzí organizaèního týmu. Tyto problémy jsou samozøejmì
zpùsobeny únavou z vyèerpávajících schùzí, nikoli alkoholem, jak
by se nìkomu mohlo zdáti. Alkohol je zhouba a je tøeba to mít
neustále na pamìti!
Taky se mi zdvojnásobily úèty za telefon. Jinak už asi nic, ani
poruchy spánku zatím nemám, spím poøád stejnì špatnì :-)
A jestli bych do toho šel znovu? Tìžko øíct, možná ano. Nebo spíš
asi ne.
Times: A co na Tvoje geoaktivity øíká manželka?
Standa: Moje úžasná žena èasto jezdí na keše se mnou. To, co si
o mých geoaktivitách opravdu myslí, ale úspìšnì tají. Hlavnì se jí
líbí, když nás keš zavede na nìjaké hezké místeèko, které bychom
jinak asi nenavštívili. Taky se dobøe baví, když nìkam vylezu
a nevím jak se dostat dolù, aniž bych se nìjak poškodil. To mi pak
vyhrožuje, že na mì zavolá ty hodné chlapce, co zachraòují ze
stromù koèièky a oni mì prý sundají raz dva. Proudnicí :-)
Times: Jaká je Tvoje oblíbená keš?
Standa: Mezi mé oblíbené keše urèitì patøí Olmutzer U-Bahn
GC34H59 a Olomoucké podzemí GC2K2PA.
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Chasseur23, foto Hoblík

Times: Kam jezdíš na keše nejradìji a proè?
Standa: Rád jedu na keš do pøírody, ale zrovna tak i do mìsta,
klidnì do Prahy. Tøeba série Prague architecture se mi moc líbila.
Kam pojedu, to si vybírám podle momentální nálady a nìkdy
i podle akutní potøeby bodíkù ;-)
Times: Jaká je Tvoje nejvìtší pøednost ze všech možných ctností,
kterými disponuješ?
Standa: Tak teï pøemýšlím, jaké to mám vlastnì ctnosti :-)
Times: Když zajdeš nìkam na návštìvu, jakou pochoutkou èi
drinkem Tì hostitel nejvíc potìší?
Standa: No, jeden nejmenovaný tiskový mluvèí a novináø v jedné
osobì mì nauèil pít Jameson, jinak mám rád dobré víneèko
a nepohrdnu ani sklenkou Hennessy ;-)
Co se týká pochoutek, tak je mi to jedno, mùže být klidnì smažený
sýr, švestkové knedlíky, nebo propeèený steak. Když nad tím tak
pøemýšlím, steak bych dal na první místo pøed švestkové knedlíky
a sýr. Hlavnì ne syrové maso a už vùbec ne syrové ryby. Fuj!!
Times: Máš kromì geocachingu i nìjaké jiné úchylky?
Standa: Tak to netuším. Na nic jsem se dosud neléèil.
Times: A kradeš taky pivní sklenice po hospodách?
Standa: Bez komentáøe. ;-)
Times: Aha. A kolik jich doma máš?
Standa: Nepoèítal jsem je. ;-)
Times: Stando, nakonec ještì povinná otázka. Co bys doporuèil
úèastníkùm megaeventu mimo megaevent a geocaching?
Standa: Tak teï fakt nevím. Abych neopakoval to, co už
doporuèovali kluci. Vlastnì jo, nedávno jsem ochutnal tvarùžky
s povidly a šlehaèkou, takové tvarùžkové vdoleèky. Tak to bych
doporuèil. Jsou výborné!!
Dìkuji za rozhovor. Za The Mega Moravia Times se ptal
hrib_team

GC321Y1 Krasa kolem
Tradièka na nádherném místì. Zvolil jsem si ji proto jako
nalezenou keš s poøadovým èíslem 2000.
GC2K2PA Olomoucké podzemí
Máte rádi sdrenalinové keše? Vydejte se na prùzkum tajemného olomouckého podzemí.
GC2DZBF Ohrozeny druh (Brute Force Multicache)
Dostala mì poètem svých stage. Nápad a zpracování je perfektní.
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