
 

VYHLÁŠENÍ 9. ROČNÍKU PRAŽSKÉ MTBO LIGY 

Rádi bychom Vás pozvali na závěrečné vyhlášení 9. ročníku Pražské MTBO Ligy. 

 

Pořadatelé: Míša & Svoby & Derivátor Martin 

Termín: středa 1.listopadu 2017 

Místo:  Divadlo D21, Záhřebská 21, Praha 2, 50°4'19.704"N, 14°26'13.930"E (www.divadlod21.cz) 

Přihlášky: Na stránkách www.mtboliga.cz; do 25.10., 1 přihláška = 1 místo (rezervováno je 70 míst). 

Startovné: 170,- dospělý / 120,- studenti pro předem přihlášené přes ligový web; na místě za běžnou cenu. 

Parkování: Modrá zóna všude okolo, doporučujeme MHD. 

 

Start 1. etapy: 19:30 - hromadný (a protože se jedná o divadelní představení, pozdní start není možný) 

Divadelní představení 1984, George Orwell  

Vstupte do světa, kde vládne Velký Bratr, a doufejte, že v něm nezmizíte... 

Adaptace legendárního románu, který přinesl světu pojem „Velký bratr“. 

Hlavní hrdina Winston Smith ví, jaké to je žít bez soukromí a svobodné volby. 

Ale co kdyby šlo aspoň na malou chvíli uniknout od všudypřítomné kontroly? 

A co když existuje naděje vymanit se navždy? Získává možnost ověřit si sílu 

lásky, své vlastní limity strachu a konečně si také uvědomit, jak křehké je plně 

se oddat svým citům a někomu důvěřovat. V diskuzích se studenty 

zjišťujeme, že ačkoliv byl román napsán již v roce 1949, jeho hořká pachuť sílí 

všude kolem nás. Bezbřehý kybernetický oceán může být vlastně naším 

soudobým Velkým bratrem! Kamerový systém nás ve jménu bezpečnosti 

neustále sleduje. A co vy? Cítíte se v bezpečí? A není nakonec pohodlnější, 

když za vás rozhoduje někdo jiný? A jaká témata by v našem zpracování 

vysledovali vaši studenti? Nechte se překvapit… 

 

Start 2. etapy: 21:00 – intervalový (kdo nestihne start ani druhé etapy, je „disk“) 

Ohlédnutí za 9. ročníkem, vyhlášení vítězů a nezmarů MTBO Ligy 2017 

Tombola: 21:30 - čím více cen přinesete, tím bohatší tombola bude 

Ve 22:00 galavečer ukončíme, abychom nerušili okolní obyvatele. Prosíme, divadlo opouštějte potichu. 

https://mapy.cz/s/18iWn
http://www.mtboliga.cz/registrace/divadlo-vyhlaseni-ligy/

