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ZDARMA

A jak už to bývá, s jarními vlahými větry a prvním
intenzivnějším sluncem ve tváři se probouzejí z letargie
nejen ještěrky, ale také organizátoři MegaMoravia 2012.
Znovu oprašují originální nápady z podzimku a v návalu
aktivity horlí, že teď je ten pravý čas začít bombardovat
regionální partičky a party, gangy, shluky, družstva
a hejna, aby zahájili castingy a začali zbrojit, aby draftovali
ty nejproslulejší ze svého okolí. Lamače šifer, železa, skal
i dívčích srdcí.
Je totiž nejvyšší čas svolat své klany a v souladu s lehce nastíněnými pravidly je prezentovat
u organizátorů ME. (teamquest@megamoravia.cz)
Budeme se těšit na vaše ostřílené borce a věříme, že v hojném počtu!

Tohle téma shrnu do několika bodů. Pokud Vás napadnou body další, klidně se obraťte na redaktora Times a vytvoříme dokonalejší seznam
společně. Možná by z toho mohlo vzejít i samostatné číslo.




















Zrovna není doma, když ho potřebuju
Když něco potřebuju a je doma, nemá čas
Některé rodinné společenské a společné aktivity se podřizují tomu, jestli má čas (to znamená, že prioritní jsou společné odlovy jinak
neodlovitelných keší a návštěvy eventů, na kterých nesmí chybět)
Dovolím si sem přidat i bod, který se mě už tak netýká, a to jsou natolik úžasné a tolerantní geomaminky malých dětí, jejichž tatínek pořád
někde lítá, takže klobouk dolů. Smekám před Vámi všemi, mě by to hodně, hodně vadilo (v tomto bodě by brzy přestala veškerá tolerance
fungovat, jak se znám)
Neustálé pípání notebooku (a telefonu), který upozorňuje na kdoví co
Z toho vyplývající další bod - neustále sedí u notebooku nebo kontroluje telefon
Co mě rozpálí do běla, je zvonící telefon v pravé poledne, když zasedneme k obědu a někdo se zrovna
akutně dožaduje informace, kde je která keš dobře schovaná a zrovna se nedá najít
Na některých akcích občas zapomene, že mě vzal se sebou
 rozhovor s šéfem NAŠEHO
Až někam přijedeme, zjistí, že doma zapomněl něco, co zrovna nutně potřebuje (papír, na kterém jsou
geoshopu
další důležité informace, i když už jich má v ruce deset, baterky, foťák, tužky, ubrousky atd. … atd.)
 možná zase GeoŽena
Není dostatečně připravený, což v praxi znamená, že pobíháme zmateně po okolí a hledáme ty
správné cesty, které tam vedou tak, abychom někde nespadli či nezapadli, pravda je, že se už poučil
(svůj podíl na tom má i nová dokonalejší GPS)
Sotva dorazíme domů z „výletu“, nestačí se ani převléct (sotva si vyzuje boty) a už sedí zase u noťasu,
aby tam všechno hned zalogoval (po tuto dobu se na něho nesmí mluvit ani po něm nic chtít –
výjimkou je večeře na talíři)
Mlží = utajuje zásadní informace, třeba jak daleko musíme jít, ať už pěšky nebo na kole (já se prostě
potřebuji připravit na to, co mě čeká když z 20 km na kole je 40, tak potom vypadám jako těsně před
infarktem)
Mlží i o počtu naplánovaných keší k odlovu. Doma je to jedna, cestou už dvě, na místě už jsou to tři. Generální partner MEGA MOR AVIA
Pro jednu se nejezdí a přece je tam nenechá.
FTF neplánované akce: nevím kam jede a kdy se přibližně vrátí a ani po dvou hodinách mi nedá vědět,
jestli ještě žije (po dvou a půl volám já, jestli ještě žije)
Nepovinné hospodské sedánky provozuje častěji než by se mi líbilo (i když ruku na srdce, někdy mi to
vadí víc, někdy míň a někdy jsem ráda a už se těším na chvilku klidu, pro tento případ musím vypnout
notebook, jinak pořád pípá)

Tím co jsem teď napsala, jsem možná mnohého kačera naštvala. Ale pohled z druhé strany nemusí být
vždycky ten úplně stejný. Přestože mne jako geoženu geocaching baví a tuhle zábavu podporuji, najdou
se i takové, kterým vůbec nesedl. A i když mne některé výše uvedené body zas tak moc nerozhází a beru to
tak, jak to je, myslím si, že jinde to může být i horší (v lepších případech je tiše trpěno, v horších je
geocaching sprosté slovo).
Zapsala GeoŽena
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Tím, kdo publikoval GC35D5C MEGA MORAVIA 2012, je
Moravian Reviewer. A mít to štěstí a mluvit při takové příležitosti
se zodpovědným reviewerem, to se pak na některé věci nelze
nezeptat.
Times: Nazdar Moraviane. Udělal jsi nám velkou radost, když jsi
publikoval MEGA MORAVIA 2012. Co Tě jako první napadlo, když
jsi krátce po nástupu do funkce reviewera zjistil, že budeš
schvalovat megaevent?
Moravian: Ono to zase tak úplně krátce po
nástupu nebylo, už jsem měl pár kousků za
sebou :-) Samozřejmě je to ale svého druhu
svátek, protože ME se neschvaluje každý
den. Když mě kluci z OLGK oslovili, rád jsem
jim slíbil pomoc. Kdybych tehdy věděl, co mě
všechno čeká, vymluvil bych se na nějaké
neexistující pravidlo… :-)
Times: Na náš megaevent jsi logoval Will Attend dvakrát, nejprve
jako reviewer a potom pod svým cacherským nickem. Těšíš se
také dvakrát? Nebo je mezi těšením reviewera a lovce nějaký
rozdíl?
Moravian: Je to rozdíl mezi lovením a schvalováním obecně.
Stejně jako u většiny kolegů i moje lovení trpí revírničením. Po
dlouhých minutách i hodinách často nemám na kešky vůbec chuť,
což je jasně vidět i z počtu odlovů za poslední rok. Ale tady se fakt
těším dvojnásobně. Jako kačer, že si event užiju, a jako reviewer,
že to kluky utahá a dají mi na dlouhou dobu se svými šílenými
nápady pokoj :-)
Times: Hezký víkend to určitě bude. Ale nebojíš se, že si na Tobě a
na ostatních reviewerech organizátoři během megaeventu
smlsnou? Proslýchá se leccos…
Moravian: Ať si to zkusí – bude nás hodně a budeme se bránit!
Times: Tak to nevím, jestli uspějete. Ale jednu věc vím. Ty máš rád
extrémní geocaching, mohu-li to tak nazvat. Je pro Tebe účast na
megaeventu také adrenalinovou záležitostí?
Moravian: To bych neřekl. Je to příležitost strávit hezký víkend ve
společnosti pohodových lidí a pěkných krabiček, které v Olomouci
máte. A když už jsem to nakousl, musím pochválit spolupráci s
testery z OLGK, kteří odvádí velký kus práce při betatestech
nováčků. Byl to pro mě impuls, abych začal betatesty u nováčků
vyžadovat ve všech regionech, které spravuji. Myslím, že je to
cesta správným směrem.

Times: Hodně jsi lovil také v zahraničí. Kde se Ti těžké a náročné
keše (ale i ty obyčejné), pokud pominu Českou republiku, líbily
nejvíce?
Moravian: Dostali jsme se do stádia, kdy nevyhledáváme cíleně
dovolenou podle toho, kde je víc kešek. Je pravda, že něco
nového vybarvit potěší, ale když jsme na místě, určitě netlačíme
na to, že musíme jet tam a tam protože je tam keška, ale bereme
to, co je při cestě za nějakými zajímavostmi, za kterými jsme
primárně přijeli. Takže osobně se mi hodně líbily třeba kešky na
Špicberkách, protože příroda tam je úplně jako z jiné planety a
prostředí na treku, kde tři dny kromě polární lišky nebo soba nic
živého nepotkáš, je šílené. Pak je mi v podstatě jedno, jestli najdu
vymazlenou kešku nebo mikrokeš s mokrým logbookem někde za
okapem. Pro mě je část kešky i cesta, jakou k ní jdeme. A pak
musím znova zmínit slovenské hory a kopečky – Tatry, Fatru a taky
Alpy. Loni jsme třeba byli v Dolomitech na turistice a Ferratách a
bylo to boží.
Druhým faktorem je pak společnost, ve které se pohybuješ. Třeba
výbornou partu jsme měli v Rumunsku, kde jsme se sešli samí
pohodoví lidi, nijak netlačili na pilu a za 14 dní „nakombajnovali“
necelých 60 kešek. Na takový kešerský výjezd by s námi asi 90%
kačerů nevyjelo… :-) Brát si dovolenou pro to, abych mohl někde
za týden sesbírat čtyři powertraily už mě dávno neláká.
Times: Vlastníš poměrně dost geocoinů. Sbíráš je nebo máš jen
pár hezkých kousků pro radost? Máš nějaký zvláště oblíbený nebo
ceněný? Tedy kromě toho našeho megaeventového pochopitelně.
Určitě si alespoň jeden objednáš, že?
Moravian: Já ty mince sbírám, nekupuju si je na kšeft, takže jich
99% mám aktivovaných, i když je nikdy nepošlu do světa a na
eventy je taky beru velmi málo. Snažím se ale dát tomu nějaký
směr, takže podstatnou část té sbírky tvoří coiny s T5 tématikou a
pak taky s medvědy, protože od našeho výletu do Rumunska, kdy
muffinka viděla za každým stromem a zvukem medvěda jí někteří
nejmenovaní kačeři (zdravím drasťáka ;-)) neřeknou jinak než
medvědí slečna. Zbytek jsou coiny, které mi z nějakého důvodu
padly do oka a určitou část tvoří i geocoiny od Groundspeaku, což
je jedna z minima prebend, které za službu máme. Co se eventové
mince týče, ještě jsem ji neviděl, ale vzhledem k tomu, že dva ME
coiny už máme, do sbírky se bude hodit. Nenápadně připomínám,
že během ME budu mít narozeniny. Děkuji ;-)

Times: Ještě k těm extrémům. Které z ulovených "pětkových" keší
si ceníš nejvíce?
Moravian: Každá je jiná a něčím zvláštní. V současnosti jich
máme odlovených něco přes 170 a velkou většinu si jich pamatuju.
Když pominu „maďarské“ T5 ve stylu PETky v dopravní značce
jsou všechny fajn. Líbí se mi na nich, že nás nutí k improvizaci,
protože většinou neděláme nějakou detailní přípravu a pak jsme
na místě překvapení jak a kde je keška schovaná. Ale batoh, který
s sebou nosíme je čím dál tím větší, tak riziko, že kešku
nezvládneme, se pořád snižuje. Mám štěstí, že jsem do odlovů
vmontoval i muffinku a dostal ji do stádia, kdy už vůbec
neprotestuje a jde do akce taky. Mám trochu problém s tím, že chci
všechno vyzkoušet a čekám, kdy mi jednou řekne důrazné: „A
DOST!“ Ale zatím ještě všechno překousla :-)
Kdybych měl zmínit nějakou konkrétní T5, byla by to určitě na
prvním místě R43. Poprvé jsme tady jumarovali a hned do
nějakých 25 metrů. Byla to výborná akce a hromadný odlov
zakončený pizzou nahoře na pilíři. Když nám rozvoz pizzu přivezl
a my začali volat „tadýýýý“ byla to hrozná legrace. Spoustu fotek z
odlovu R43 a dalších máme na našem profilu na picase, kdyby to
někoho zajímalo. Kromě „industriálu“ máme samozřejmě rádi i
skály a skalky, Tatry, Alpy a dalo by se pokračovat do nekonečna…
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Moravian dobývá Gerlach, foto archív Moravian Reviewer
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Times: Narozeniny během megaeventu? Hmmm, tak to budeš mít
ještě drsnější, než ostatní revieweři (btw: náš organizační tým pije
skoro všecko).
No nic, další otázka. Podlehl jsi téměř všeobecnému fenoménu
CWG a sbíráš je také? Kolik jich vlastně máš?
Moravian: Musím se přiznat, že je nesbírám. Měl jsem jich sice
docela dost z počátků CWG, ale pak jsem je všechny rozdal. Teď
máme v podstatě jenom eventové CWG, které bereme jako
památku na hezkou akci a pár koleček od našich kamarádů.
Times: Hm. Já tedy céwégéčka také nesbírám, ale… nemáš
nějaké reviewerovské na výměnu?
Moravian: Fakt je, že mám doma reviewerovské CWG. Ale
představ si, ještě jsem nikomu ani jedno nedal :-) Nějak nejsem
spokojený s tím, jak vypadají, tak zatím zůstanou v šuplíku.

VELKÁ BYSTŘICE, 8. KVĚTEN 2012

Times: Moraviane, rád bych se Tě zeptal ještě na jednu věc.
Olomoucké geokačerstvo je naprosto úžasná a jedinečná
komunita, to tady víme všichni členové OLGK. Víš to také?
Moravian: Zajímavá otázka… :-) A víš, že vás mám někdy plné
zuby? ;-)
Times: Tak to je fajn, my Tě máme také rádi :-) Díky za rozhovor
Moraviane a přeji Ti pevné nervy nejen během reviewerování, ale
také během megaeventu ;-)
Počkej, já jenom vypnu diktafon… Hele, já strašně nerad počítám
a luštím souřadnice. Zač vyměníš soubor s… CVAK!
Za The Mega Moravia Times se ptal hrib_team.

Fest Sv. Kopecek
Konsky event
Olomouc jungle

Touch the sky
Fort Krelov XVII.

5. Czech Geopaintball

Plaveni po Morave

Jizda historickou tramvaji
Atomovy kryt
Olomoucke veze
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Zahrada obesencu
Photoquest
Neruseny spanek
CWGiada 2012
CAGeo´s Flying Circus

Vychod slunka nad Hano
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5. Czech Geopaintball
Atomovy kryt/Fallout Shelter/Atom Deckung
CAGeo's Flying Circus
CWGiada 2012
Fest Sv. Kopecek
Fort Krelov XVII.
Jizda historickou tramvaji
Konsky event
Neruseny spanek
Olomoucke veze
Plaveni po Moravě
Photoquest
Touch the sky
Vychod slunka nad Hano
Zahrada obesencu / Hanging garden

Dotaz: Ahoj, mám malý dotaz… u jednotlivých subeventů
jsou odkazy na objednání CWG na ně… pokud si
objednám celou sérii komplet v rámci MEGA EVENTU, budou
tam i z těchto sub eventů nebo si je musím zamluvit pro každý
zvlášť ???

LEGENDA:
Outdoor
Lost in Town
Games
Keep Together
Neruseny spanek
- logbook bude dostupný
v předem neurčeném čase,
event neprobíhá po celou dobu

Megaeventové triko ve čtyřech barevných provedeních:

Times: V sadě budou úplně stejná CWG jako na eventech plus
pár kousků extra navíc, ta jinak než v sadě sehnat nepůjdou

http://eshop.megamoravia.cz
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