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Soutěž o nejlepší vtip o konci světa 2012 
 

Web soutěže: http://www.astro.cz/rady/2012/soutez 

 

Česká astronomická společnost vyhlašuje soutěž o nejlepší kreslený či psaný vtip k tématu 
konce světa roku 2012 a (nebo) Mayského kalendáře.  

Soutěží se v těchto kategoriích: 

Nejlepší kreslený vtip o konci světa 2012 - sem zasílejte snímky s vtipy na téma, krátké 
komiksy, karikatury... Obrázky zasílejte ve formátu JPG nebo PNG. 

Nejlepší psaný vtip o konci světa 2012 - do této kategorie můžete zaslat různé 
anekdoty, hospodské historky či velmi krátké povídky (max. půl stránky A4, font 12); 
tematicky o konci světa 2012, Mayské civilizaci a Mayském kalendáři, o astronomických 
souvislostech a podobně. 

Do soutěže je možné zasílat pouze díla, jichž jste autorem (nelze tedy přeposílat práce 
někoho jiného). Soutěžní práce je možné zasílat od 18. ledna 2012 do 20. prosince 2012. 
Tak, jak budou docházet, budou průběžně zveřejňovány na webu, kde je bude možné 
veřejně prohlížet. 

Soutěžní snímky zasílejte na adresu info@astro.cz. Do předmětu emailu napište "Soutěž 
2012". Ke svému vtipu nezapomeňte uvést údaje: Jméno a příjmení, bydliště a věk. Soutěžící 
mohou posílat více vtipů do obou kategorií. 

Soutěž vyhlašujeme pro zábavu a potěšení všech. Chceme jí dát najevo, že se konce světa 
nejen nebojíme, ale ani na něj nevěříme, protože není proč na něj věřit. Soutěž je čestná, 
tedy bez finanční odměny. Pro výherce v obou kategoriích však čeká balíček věcných odměn 
a na jaře roku 2013, tedy dostatečně dlouho po "konci světa", individuální prohlídka 
observatoře Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Na tu si vítězové v obou kategoriích 
budou moci pozvat i své rodiny a přátele.  

Došlé vtipy nebudou bez souhlasu autora použity jinak, než vystavením na webu soutěže. 

O vítězi v každé kategorii rozhodne veřejnost internetovým hlasováním. To započne právě 
21. 12. 2012 a skončí 30. 12. 2012. Vítěz bude zvolen největším počtem hlasů. Na Silvestra 
tohoto roku se tedy na www.astro.cz dozvíme vítěze.  

Uzávěrka soutěže je 20. 12. 2012. Na adrese http://www.astro.cz/rady/2012/soutez budou 
postupně zveřejňovány kreslené i psané vtipy došlé do redakce. Každý došlý vtip 
automaticky získá pořadové číslo, pod kterým se pak bude hodnotit ve čtenářské anketě.  

 

 

Bližší informace: Pavel Suchan – místopředseda a tiskový tajemník České astronomické 
společnosti, suchan@astro.cz, 737 322 815. 
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