
Za správné odpovědi na tajenku křížovky a fotohádanku vyhrávají 
2x 3 správné odpovědi mapy věnované vydavatelstvím Kartografie 
PRAHA. V soutěži o vstupenky vyhrává jedna správná odpověď  
dvě vstupenky. Své odpovědi nám zašlete do 15. září  
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce. 
Výherci si ceny vyzvedávají v redakci, není-li uvedeno jinak!

POZOR: podmínky soutěží najdete na www.kampocesku.cz/
vseobecne-podminky. Nevyzvednuté nebo nepřevzaté ceny 
výhercem do 30 dnů od  jejich zveřejnění propadají bez náhrady.

SOUTĚŽE ZA MĚSÍC SRPEN 2022
Celkem došlo 128 odpovědí, z toho 90 žen, 38 mužů.
Nejvíce odpovědí přišlo:
Středočeský kraj: 17,02%
Hl. město Praha: 12,77%
Pardubický kraj: 10,64%
Moravskoslezský kraj: 8,51%
Jihočeský kraj: 8,51%

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) Chvalský zámek, Praha 9
soutěžilo: 38 čtenářů, 30 správně, 8 špatně
výherci: R. Vojtková, Orlov-Lutyně; Š. Štroufová, Sezimo-
vo Ústí; P. Hauptmannová, Polepy

Křížovka
tajenka: … zámku či kočárovny
soutěžilo: 9 čtenářů; 8 správně, 1 špatně
výherci: L. Richterová, Neratovice; J. Hájek, Praha 10; 
O. Hájek, Mnichovice

Soutěž o vstupenky do Galerie Tančící dům
otázka: Ve kterém roce byl poprvé publikován komiks 
Muriel a andělé?
odpověď: b) 1991
soutěžilo: 81 čtenářů, 76 dobře, 5 špatně
výherce: Marek Singer, Praha 9

křížovkavýherci, odpovědi

fotohádanka

Poznáte místo na fotografii?
a/ Břevnovský klášter, Praha 6
b/ Emauzské opatství, Praha 2
c/ Strahovský klášter, Praha 1

Elektronické předplatné  
na novém webu 

www.prazskyprehled.cz
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Co přináší PODZIM? 
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www.jihoceskedivadlo.cz

Jihočeské divadlo v Praze
1 – 19/3 2022

soutěž o vstupenky
na hru Mnoho povyku pro nic v Divadle Bez zábradlí
Tato pražská zavedená divadelní scéna oslavila loni  
významné jubileum. Uhádnete kolikáté?
a/ dvacáté b/ třicáté c/ padesáté
Vstupenky si výherce vyzvedává v pokladně divadla.
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