
Za správné odpovědi na tajenku křížovky a fotohádanku vyhrávají 
2x3 správné odpovědi mapy věnované vydavatelstvím Kartografie 
PRAHA. V soutěži o vstupenky vyhrávají dvě správné odpovědi po 
dvou vstupenkách. Své odpovědi nám zašlete do 15. října  
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 ZÁŘÍ 2022
Celkem došlo 941 odpovědí, z toho 550 žen, 391 mužů.
Nejvíce odpovědí přišlo:
Hl. město Praha: 23,59%
Středočeský kraj: 15,41%
Liberecký kraj: 10,84%
Královehradecký kraj: 9,46%
Jihomoravský kraj: 5,74%
Ostatní kraje: 34,96%

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) Strahovský klášter, Praha 1
soutěžilo: 195 čtenářů, 158 správně, 37 špatně
výherci: V. Vrkočová, Hostivice; V. Bartošík, Uherské 
Hradiště; D. Stolínová, Nové Město nad Metují

Křížovka
tajenka: … východočeské Litomyšli
soutěžilo: 185 čtenářů;101 správně, 84 špatně
výherci: D. Voborská, Loštice; J. Cerman, Martinice 
v  Krkonoších; A. Fischerová, Velké Albrechtice

Soutěž o vstupenky do Divadla Na zábradlí
odpověď: b) třicáté
soutěžilo: 245 čtenářů; 239 správně, 6 špatně
výherci: H. Hlaváčová, Votice; V. Novická, Chotěboř; 
M. Matznerová, Ústí nad Orlicí

Soutěž o knihu Hravý průvodce Prahou
otázka: Který z uvedených domů není v Praze?
odpověď: c) Dům U Černé pampelišky
soutěžilo: 316 čtenářů, 311 správně, 5 špatně
výherci: J. Zeman, Malšice; V. Novická, Praha 10; 
M. Dorica, Třinec

křížovkavýherci, odpovědi

fotohádanka

Poznáte místo na fotografii?
a/ Malostranská vodárenská věž, Praha 5
b/ Novomlýnská vodárenská věž, Praha 1
c/ Vinohradská vodárenská věž, Praha 2

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
do Národního pedagogického muzea J. A. Komenského
Ve kterém roce vzniklo Národní pedagogické muzeum?
a/ 1892 b/ 1895 c/ 1890

Vstupenky si výherci vyzvedávají v pokladně muzea.
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