
 

VYHLÁŠENÍ 11. ROČNÍKU PRAŽSKÉ MTBO LIGY 

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

Termín: Pondělí 4.listopadu 2019 

 

Centrum bude otevřeno od 19:00. Příchod dříve je možný, ale ne vše bude již připraveno.  

Co všechno tě letos čeká? 

• Kultura … Divadelní hra Panna Orleánská … začátek v 19:30 (75 minut bez přestávky) 

• Sport … Orientační závod jednotlivců … možno absolvovat před anebo 15 minut po 

představení. Neboj, nezpotíš se ani nezašpiníš. 

• Hlasování … Tradiční hlasování o Trénink roku 

• Vyhlášení v kategoriích: nejlepší muži, nejlepší ženy, nezmar, trénink roku, 

prvopořadatel a další. Ocenění se mohou těšit na výrobky od Papi Dorty. 

• Tombola 

 

Bez přípravy to letos zkrátka nepůjde … 

• Na sportovní část je nutná domácí příprava. Postup jak na to, je uveden dále v pokynech. 

Nepodceňte to! 

• Na kulturní část je třeba různě rozsáhlá domácí příprava (muži trochu, ženy obvykle více), 

zkrátka před divadlem se hoď do gala. 

• Pro hlasování je potřeba obstarat si hlasovací žetony. O tom jak se bude letos hlasovat a 

co pro to potřebuješ si přečti zde. 

• Do tomboly musíš něco přinést, jinak tombola nebude. 

 

Tak ahoj v divadle. 

https://mapy.cz/s/18iWn
http://www.divadlod21.cz/
https://www.papidorty.cz/


Hlasování o trénink roku 

V centru budou na dobře viditelném místě umístěny hlasovací nádoby. Celkem jich bude 18, 

každý jeden letošní trénink bude reprezentovat jedna hlasovací nádoba. U každé nádoby bude 

vystaven artefakt, který ti trénink dostatečně připomene. Do nádoby vhodíš hlasovací žetony 

(žeton = mince v hodnotě 1,- Kč nebo 2,- Kč nebo 5,- Kč ; mince vyšší nominální hodnoty není 

považována za žeton a bude konfiskována pořadatelem). Můžeš použít pouze 1x žeton dané 

nominální hodnoty (tj 1x 1,- Kč a 1x 2,- Kč a 1x 5,- Kč). Tedy máš k dispozici 8 hlasovacích bodů. 

Žetony můžeš uplatnit libovolně, tj každý žeton jinému tréninku anebo všechny žetony jednomu 

tréninku. Volba je zcela na tvém rozhodnutí. Součet nominálních hodnot žetonů (bodů) rozhodne 

o nejlepším tréninku. Vítězí trénink s nejvyšším obdrženým počtem bodů. 

Spoléháme, že hlasuješ fair play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orientuj se v Divadle. 

V divadle Tě čeká malý závod. Je to na pár minut a máš možnost ho absolvovat, před divadlem, 

anebo do 15 minut po ukončení divadelního představení. Aby bylo vidět, že ses těšil tak je nutná 

následující domácí příprava.  

Začni tím, že si na http://www.iorienteering.com/ založíš účet. Napravo nahoře ikonka Register, 

a potom to už jistě zvládneš. Bude vhodné, pokud jako jméno zvolíš takové, kterým se prezentuješ 

v Pražské MTBO lize, ovšem bez diakritiky a bez mezery. 

 

 

Následně si stáhneš podle operačního systému, který používáš v mobilu 

aplikaci iOrienteering. 

 

 

Na stránkách je případně srozumitelný návod, nicméně ovládání je hodně intuitivní, takže návod 

číst netřeba. Po instalaci aplikace se ti nejprve objeví tato stránka: 

 

 

 

 

 

 

Scan zvolíš, pokud chceš závodit 

Results pokud chceš vidět svoje dosavadní výsledky 

Help pokud potřebuješ poradit 

 

 

http://www.iorienteering.com/


Můžeš si to vyzkoušet např. na QR kódu obsahujícího informace o závodu. 

Objeví se obrazovka, kde po kliknutí na „+“ zjistíš veškeré 

informace o závodu, tj. jeho název Zkouška před D21, 

maximálně Ti může závod trvat 1 hodinu, jedná se o 

postupový závod a má 4 kontroly. 

 

 

 

 

 

Po volbě tlačítka Scan se Ti objeví znovu 

okno pro čtení QR kódu s tím, že se 

odstartuješ … 

 

 

Nyní Ti již běží čas a vidíš, že předchozí kontrola byla start a čeká Tě další kontrola 101 … 



Takže doběhneš k další kontrole, pro autentičnost by ses měl zvednout ze židle, oběhnout pokoj 

a zase se posadit. Pokud jsi v práci, tak zůstaň sedět a buď rád, že si Tě nikdo nevšímá. 

 

Po nascanování K101 vidíš, že máš před sebou další 

kontrolu a to 102, a potom 103, 104 a nakonec jsi v cíli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyní již vidíš svůj výsledek, ale vidíš ho jenom Ty. Teď je 

důležité zvolit tlačítko dole Upload a nahrát svůj výsledek na 

server. Vyplníš jméno, pod kterým jsi se zaregistroval a heslo 

a přihlásíš se. 

 

Svůj výsledek si můžeš prohlížet, ale hlavně, pokud se Ti 

objevila zelená fajfka je Tvůj výsledek umístěn na serveru. 

 

 

 

 

 


