
Správné odpovědi a výherci

Podmínky soutěží najdete na https://www.kampocesku.cz/vseobecne -podminky.
Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých 
v rámci soutěže do databáze pořadatele soutěže za účelem vyhodnocení a předání výher. 
Výherci budou o výhře informováni v příštím vydání KAM po Česku a výhry jim budou rozeslány 
zadavatelem soutěže v co nejkratší době.

KAM PO ČESKU, ŘÍJEN 2022
Celkem došlo 1 430 odpovědí, 1 406 z internetu a 24 dopisů,  
z toho 785 žen a 645 mužů.

Edice ČT
otázka: Jak se v knize jmenují všechny čtyři dětské postavy,  
které můžete znát i z Večerníčku Chaloupka na vršku?
odpověď: b) Honzík, Andulka, Martínek, Apolenka
soutěžilo: 417 čtenářů; 378 správně; 39 špatně
výherci: Z. Votroubková, Brťov -Jeneč; L. Rosenberg, Nová Paka; I. Rundová, 
Jablonec nad Nisou

Křížovka
… bezesporu Mírov na Šumpersku
soutěžilo: 351 čtenářů; 340 správně; 11 špatně
výherci: Z. Dvořák, Ostrava; J. Janda, Veselí nad Lužnicí; E. Voblizová, Praha

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: b) náměstí a zámek v Náchodě
soutěžilo: 430 čtenářů; 429 správně; 1 špatně
výherci: S. Hanáková, Šumperk; P. Tomanová, Brno; L. Šimeček, Třebíč

Fotohádanka pro mazané čtenáře
otázka: Poznáte místa na fotografiích?
odpověď: b), c), c), c), a), b), a, c), b), b), a)
soutěžilo: 232 čtenářů; 167 správně; 65 špatně

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky a odpověď na fotohádanku nám zašlete do 5. prosince 
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce. Dvakrát 
tři autoři správných odpovědí obdrží mapu věnovanou vydavatelstvím 
Kartografie PRAHA.

Poznáte místo na fotografii?

a) Kuks – Betlém

b) židovská jeskyně pod Přední Poludnicí

c) jeskyně Kostelík

Nejvíce odpovědí na soutěžní otázky do redakce zaslali čtenáři 
z okolí distribučního místa Nymburk. Poměr počtu obyvatel v závislosti na počtu došlých odpovědí rozhodl, že prestižní certifikát

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Česku za vydání říjen 2022
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