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ZDARMA

Zorganizovat poprvé megaevent není jednoduché. Zpravidla se
totiž status megaeventu uděluje při prvním pořádání až
dodatečně, na základě počtu logů Attended. My jsme ale chtěli
získat MEGA ikonku už před eventem. Dle pravidel je tato
možnost pro prvopořadatele sice téměř nemožná, ovšem nějaké výjimky už existují.
Hned zkraje jsme se dohodli připravit pro Groundspeak podrobnou prezentaci záměru a já se nabídl, že zkusím naplánovat
svou nejbližší služební cestu do USA tak, abych se mohl zastavit i v Seattlu a projekt představit jménem OLGK osobně.
S Američany spolupracuji už skoro 20 let a tak dobře vím, jak velkou výhodou je osobní jednání.
Na HQ jsem měl sjednanou schůzku s Jenn Seva – business development manažerkou. Jenn byla od prvního momentu
velmi přátelská a otevřená a tak jsem pevně věřil, že z ní tu kýženou ikonu vymámím. Pomohla mi zalogovat HQ keš, vyfotila
mě u ní (viz 2. číslo The Mega Moravia Times, pozn. red.) a pak už jsme se pustili do diskuse. Od Moravian Reviewera věděla, že
přijíždím kvůli megaeventu, a tak se začala ptát. V tu chvíli jsem vytáhl první trumf - powerpointovou prezentaci našeho
záměru. To ji evidentně příjemně překvapilo. Jenn si začala dělat poznámky k pozdějším dotazům. Někde ve třetině
prezentace jich už měla skoro deset, pak ale postupně jednu za druhou škrtala a na konci jí žádná nezbyla. Na moji otázku,
proč je poškrtala (i když jsem samozřejmě tušil odpověď) mi sdělila, že jsem všechny otázky odpověděl během prezentace.
Také dodala - a na to jsem byl mooooc pyšný - že to je jeden z nejlépe připravených záměrů megaeventu, jaký kdy viděla.
K získání MEGA ikony předem nám pomohlo i to, že nám oficiálně pomáhají s přípravou někteří už osvědčení megaeventoví
organizátoři a náš druhý trumf, totiž že nám obec Velká Bystřice v čele se starostou - kešerem - poskytla zámecký areál pro
pořádání megaeventu.
Na závěr jsem daroval Jenn na památku naše dva vlajkové geocoiny Thalervs Olomvcensis a Olomoucký orloj. Na oplátku
jsem dostal Lackey '11 Geocoin - Gold. Tento geocoin není ve zlaté verzi komerčně k dispozici. Teď je aktivován ve vlastnictví
OLGK a bude možné ho příležitostně vidět na eventech v okolí.
Krásnou tečkou mé služební cesty bylo, že když už jsem seděl v letadle těsně před odletem domů, přišel mi email
s potvrzením, že eventová ikonka v našem listingu je upgradována na MEGA! Stihl jsem to ještě přeposlat našemu „hard core
teamu“ a cesta přes oceán domů tak byla krásně euforická. Zkrátka Happy End jak v americkém filmu. Možná pomohlo, že
jsme při cestě ze Seattlu do Los Angeles chvilku kroužili přímo nad nápisem Hollywood.
O zážitky z cesty po USA se podělil sigma 1

ź rozhovor s LooperCZ
ź v lednu 2011 začíná

Nepůjde o ztrátu ve městě v pravém slova
smyslu, protože kačer se přeci ztratit
nemůže. Ale i ve městě je toho hodně k
objevování a hledání, zvlášť v tak
krásném městě jakým bezesporu Olomouc je. Eventy této části našeho megaeventu
nás seznámí s pamětihodnostmi města a jeho okolím. Dotkneme se historie dávno
minulé, ale i té zcela nedávné, abychom si uvědomili její přesah do přítomnosti. A
zapomenout nesmíme ani na pavučinami opředené okapovky a jiné městské speciality.
Jistě bude zajímavé kolem nich projet na plošině historické tramvaje.
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PhotoQuest!
ź Games
ź porada rozšířeného
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THE MEGA MORAVIA TIMES

Jedním z členů základního organizačního týmu je sigma 1, čili
Martin Seidler. The Mega Moravia Times vyzpovídal Martina po
jeho úspěšné misi do sídla Groudspeaku.
Times: Ahoj Martine. Co Tě přimělo k tomu, že ses rozhodl
spolupořádat megaevent?
Martin: To je jednoduché, rád se pouštím do
nových, zajímavých aktivit. O pořádání
megaeventu na Olomoucku jsem přemýšlel
už loni, ale jedna z místních kešerských
kapacit mi vysvětlila spoustu důvodů, proč to
nemá šanci na úspěch. Tentokrát to ale
dopadlo jinak …
Times: Organizační tým má 5 členů. Co si
myslíš o svých spolupracovnících?
Martin: Oni jsou právě ti, proč je to teď jinak.
Tým lidí, kteří mají ten správný tah na branku,
schopnost generovat úžasné nápady, vytřídit
ty nejlepší a zorganizovat jejich realizaci.
Pětka, kde každý přináší do týmu něco
unikátního a která ukazuje, jak je práce v týmu
úžasná a zároveň obtížná. Myslím, že by
teoretici na týmovou práci měli z rozmanitosti
rolí v našem týmu radost.
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Times: Poměrně dost se pohybuješ v USA. Jaké jsou tam keše ve
srovnání s těmi našimi?
Martin: Nerad bych paušalizoval, ale povětšinou hrozné. Typická
americká městská keš je takzvaná lampovka. Přijedeš na
parkoviště a sleduješ, ke které lampě veřejného osvětlení tě šipka
přivede. Vylezeš z auta, rozhlédneš se, jestli se někdo nedívá,
nadzvedneš víčko, které kryje přechod sloupu na betonový sokl,
a vytáhneš keš. Zapíšeš nick a datum a vrátíš
keš zpět. To celé provází odporné skřípění
pohybujícího se plechového krytu, takže je-li
někdo nablízku, pozornosti neujdeš. Jediné,
co u takové keše předem nevíš je to, jestli to
bude filmovka, lékovka nebo tiktakovka …
V čem americké keše výrazně zaostávají, jsou
listingy. Mnohdy pouze jedna věta, ale co už
chcete k lampovce na parkovišti vymyslet, že?
Na druhou stranu jsem v USA odlovil desítky
nádherně provedených keší, zejména
v arizonské poušti. Mnohé z nich byly
skutečně na špičkové úrovni.
Ti m e s : M y s l í š , ž e n ě k d y d o h r a j e š
geocaching?
Martin: Těžko říct, ale asi ne. Myslím, že
přinejmenším jako průvodce po zajímavých
místech mi bude geocaching pomáhat
i v budoucnu.

Times: Ty jsi nedávno za OLGK podnikl velmi
úspěšnou cestu do Groundspeaku. Co Tě
tam nejvíc zaujalo? (Více o Martinově misi uvádíme na jiném místě,
pozn. Times)

Martin: Když pominu věci spojené s mou misí, tak mě zaujalo
příjemné prostředí společnosti, které velmi připomíná moderní
malé IT firmy. Také bylo rozhodně zajímavé otevřít truhlu s HQ
keší, prohrabat se jejím obsahem a vyměnit trasanty z Evropy
a nabrat ty vhodné na cestu zpět.
Times: Co ti příprava megaeventu dává a bere?
Martin: To nejcennější je ten prima pocit z toho, že se nám pod
rukama rodí něco unikátního, pocit vnitřního vzrušení nad tím, jak
uspět s naším podnikem co nejlíp. Určitě mi dává i spoustu nových
znalostí a zkušeností. Bere mi samozřejmě spoustu času, ale s tím
jsem počítal, když jsem do toho šel
Times: Šel bys do toho znovu?
Martin: Je ještě brzo na korektní odpověď, protože to největší
„maso“ teprve přijde. Z toho, co jsem ale prožil kolem mega příprav
doteď, bych řekl, že s dobrou partou bych to toho šel zas.
Times: A co na Tvoje geoaktivity říká manželka?
Martin: Moje žena je naštěstí v tomto ohledu velmi tolerantní.
Sama aktivně nekešuje, ale oceňuje na této zálibě to, že nás keše
na mnoha dovolených přivedly na místa, která bychom jinak určitě
neviděli. Jinak mám ale občas pocit, že by mi i cosi řekla, ale
neudělá to, a já jsem jí za to vděčný.
Times: Proč kešuješ, co kešuješ a jaká je Tvoje oblíbená keš?
Martin: Rád poznávám nová, zajímavá místa a rád překonávám
překážky nejrůznějšího druhu. K tomu geocaching slouží naprosto
skvěle. Bude to znít asi nezajímavě, ale kešuju v podstatě vše.
Jediné, čemu neholduju, jsou obtížné, šifrovací mysterky. Rád si
zajdu na jednoduchou procházkovou tradičku, která mi ukáže
zajímavé místo. Když mám chuť, baví mě potrápit hlavu nad
zajímavou mysterkou a baví mě občas někam vylézt nebo vlézt
a udělat tak něco, co bych určitě jen tak nedělal. Keší mám
oblíbených několik a vzhledem k tomu, že další přibývají, pořadí se
rychle mění. Každopádně asi nikdy nezapomenu na svou první
5/5 keš Konec starých časů.

Times: Podle Tvého mínění, co je Tvou
předností?
Martin: Kreativita a schopnost řešit neplánované situace. Ve
vztahu k megaeventu pak určitě i slušná síť známých.
Times: Co máš rád k jídlu a pití? A co Ti chutnalo v Americe?
Martin: U jídla to je celkem jednoduché, mám rád skoro všechno.
Kdybych si měl ale vybrat co mám nejraději, tak bych řekl skoro
cokoli z moře a steak. Za mořem nikdy nevynechám příležitost
zajít si na dobrý steak, nejlépe Rib eye, který je v našich končinách
skoro neznámý. Ve steacích jsou Američani opravdu skvělí. Na pití
bych si vybral kofolu nebo dobré víno.
Times: Máš kromě geocachingu i nějaké jiné úchylky?
Martin: Tak ukrutnou jako geocaching asi ne. Slušnou část života
jsem věnoval horolezectví, bezmotorovému i motorovému létání
a paraglidingu, takže v tomto světle geocaching zas tak hrozně
nevypadá. V posledních letech jsem sportovní aktivity zúžil skoro
výhradně na golf. Jo a teď mě ještě napadá, že moje ježdění na
vysokém kole taky asi není úplně neúchylná aktivita. To jsem si
dokonce dal i do svého avataru.
Times: Martine, poslední otázka. Co bys doporučil účastníkům
megaeventu mimo megaevent a geocaching?
Martin: Určitě prohlídku Olomouce, tedy aspoň pro ty, co ji ještě
neznají. I Pražáci budou možná překvapení historickým centrem.
Za The Mega Moravia Times se ptal hrib_team

GC37YKP Hrubovodske zeleznicni mosty - BONUS
Finálka na moc hezkém místě a celá série je hezky
udělaná.
GC1MBR2 U propasti
Místo jako z foglarovky a neobvyklý výhled na
hrubovodské údolí.
GC2NR4G Hleda se Simpy
Letterbox s hezkým příběhem v pěkném lesním
prostředí.
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