
Rassilonův brk 2020
WHOCON 2020 není, ale Rassilonův brk je nezničitelný! Tentokrát ve zcela speciální edici, která se nebude opakovat...

TÉMA
Téma letošního ročníku je prosté: úkolem vás, psavců, je napsat vánoční povídku. Specifika nejsou důležitá, všechny 
vánoční motivy, zvyky a tradice jsou povoleny. Mohou být české (a přimlouváme se za ně, protože v seriálu je jen těžko 
uvidíme :)), mohou být cizozemské nebo zcela mimozemšťanské. Bude vaše povídka plná lásky a porozumění? Nebe-
tyčně explozivní akce? Děsu a existenciální hrůzy? Bereme všechno! Je také jen na vás, jakým způsobem Vánoce do 
povídky zakomponujete – platí jen jedno pravidlo: povídka se musí o Vánocích odehrávat. 

PRAVIDLA 
1. Požadovaným útvarem je povídka, konkrétně fanfikce na seriál Doctor Who.
2. Požadovaný rozsah je max. 12 normostran (1 normostrana = 1 800 znaků s mezerami).
3. Povídka nesmí být crossover.
4. Povídka, kterou nám zašlete, musí splňovat následující jednoduché body formální úpravy:

Povídka musí být horizontálně členěna. To znamená, že text musí být rozčleněn minimálně na odstavce. 
Povídky, které jsou jeden dlouhý odstavec, se velmi špatně čtou.
Jste povinni dbát na pravidla psaní přímé řeči. 
Je nutné dodržovat shodu podmětu s přísudkem. A spoustu jiných gramatických pravidel, ale i naše oči jsou 
schopné se shovívavě přivřít. 

5. Vyloučeny budou veškeré nedokončené povídky. Neposílejte prosím části větších povídek, kapitoly apod. Povídka je 
jednotný celek a pouhou část příběhu nelze posoudit.
6. Povídka musí splňovat výše dané téma.
Všem soutěžícím důrazně doporučujeme opatřit si nějakou dobrou duši, která po nich jejich výtvor přečte ještě předtím, 
než výsledná podoba povídky přistane v naší e-mailové schránce.
Povídky, které budou jakýmkoli způsobem v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Povídkám, které budou 
v rozporu se čtvrtým pravidlem, však dáme šanci na nápravu.
Speciální info pro psavce ze Slovenska – slovenskou gramatiku sice neovládáme, ale máme kamarády, kteří ji 
posoudí za nás. I vy si tedy prosím sežeňte někoho, kdo po vás povídku přečte, než ji vyšlete do světa.

POROTA
Jako v loňském roce se vrací tříčlenná porota ve složení Jana–Vlaďka–Klára, dlouholeté oběti fanfikce. Rovněž zůstává 
zachována Cena čtenářů.

CENY
Zadarmo ani spisovatel nepíše. Naši pisálci si ale budou moci odnést jednu z níže uvedených cen (a možná něco navíc ;)):

1. místo – skleněná trofej, kniha, diplom
2. místo – tričko, kniha, diplom
3. místo – kniha, plakát, diplom
Cena čtenářů –  kniha, diplom

Knihy, plakáty a trička pocházejí ze spřáteleného obchodu eTARDIS, případně od partnerů WHOCONu. Vítězové si 
obvykle konkrétní ceny (konkrétní knihu, tričko apod.) mohou vybrat po vyhlášení. Ceny (kromě prvního místa) mohou 
být změněny za jiné, adekvátně hodnotné. 

ODKDY, DOKDY A JAK
Své povídky můžete zasílat od tohoto okamžiku do půlnoci 22. listopadu 2020. Povídky zasílejte v některém z wordo-
vských formátů (prosíme ne v pdf). Přímo v souboru neuvádějte své jméno, aby čtenářské hlasování bylo anonymní. Po 
uzávěrce soutěže budou povídky vyvěšeny na našich stránkách (dle situace případně na našem facebooku), kde si je 
budete moci přečíst. Texty, které nám do soutěže pošlete, nám patří a můžeme je dále používat.
Vyhlášení výsledků letos bohužel neproběhne na conu a o jeho konkrétní podobě ještě jednáme. Nemusíte se ale bát, 
že nebude. Konat se bude v prosinci 2020, přesné datum a formu ještě oznámíme. 
Své soutěžní příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu souteze@whocon.cz. Jako předmět e-mailu uveďte Rassilonův 
brk a v e-mailu samotném nezapomeňte uvést své celé jméno. Během dne či dvou byste měli obdržet potvrzovací 
e-mail, že k nám povídka skutečně dorazila a zda je zařazena do soutěže. Na uvedenou e-mailovou adresu se obracejte 
i s případnými dotazy.

A teď už psaní zdar!


