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1. krok

Otevřete si odkaz tinyurl.com/kartoden  
(můžete si prostředí vyzkoušet už nyní).

Doporučujeme používat prohlížeč  
Google Chrome

2. krok

Nejprve musíte povolit přístup k webkameře 
a mikrofonu:

3. krok

Vyplňte své (pravé) jméno, ať vás ostatní 
poznají.

4. krok

Klikněte na Join the Gathering!

5. krok

V mapě se objeví avatar (panáček) s vaším 
jménem.V prostředí se pohybujete pomocí 
šipek nebo kláves AWSD.

6. krok
Když se s někým potkáte, aktivuje se kamera 
a můžete si povídat.

7. krok

Pokud chcete mít soukromí, sedněte si ke 
stolu. Počet židlí (účastníků) u stolu je ome-
zen na konkrétní počet.

8. krok

Některé objekty jsou interaktivní. Pro inte-
rakci stiskněte klávesu X.

9. krok

Pro přechod do jiné místnosti stačí projít 
dveřmi.

 
10. krok

Pro poslech přednášek se přesuňte na 
označené místo a stiskněte klávesu X. Poté 
klikněte na odkaz, který vás přesměruje na 
prostředí s přednáškami. 

A o přestávce se můžete do GatherTown 
zase vrátit. Stejně tak po skončení, virtuální 
prostor bude přístupný až do půlnoci.

Na odkaze v prvním kroku je prostředí 
dostupné již nyní. Postery a doprovodné 
materiály budou doplňovány průběžně, 
oficiální otevření kompletních prostor je 
v pátek 26. února 2021 od 8 hodin.

Jak bude fungovat online prostředí 
na kartografickém dni?
S předstihem přinášíme místo mapy s místem konání návod „Jak se zúčastnit“.

Chcete vystavit poster nebo video?
Díky prostředí Gather Town nepřijdete ani o tradiční výstavu posterů a dalších zají-
mavostí v předsálí přednáškového sálu. Ve virtuální posterové sekci si budete moci 
postery prohlédnout v digitální podobě, a připravena bude také sekce Mapa roku, 
kde si připomeneme oceněné produkty Mapa roku 2019.

Postery zasílejte nejpozději do 24. února 2021 na standa.popelka@gmail.com.

Nechcete se připojit do „městečka“ kar-
tografického dne, ale chcete se zúčastnit 
přednášek? 
Nemějte obavy, všem registrovaným zašle-
me v instrukcích i link přímo do přednáš-

kového sálu. Určitě ale budete chybět těm, 
kteří by se s Vámi rádi setkali a popovídali si, 
co je nového...
V případě dotazů, prosím, kontaktujte  
standa.popelka@gmail.com.
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