
Za správné odpovědi na tajenku křížovky a fotohádanku vyhrávají 
2 x 3 správné odpovědi mapy věnované vydavatelstvím Kartografie 
PRAHA. Své odpovědi na tyto dvě soutěže zašlete do 15. prosince 
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 ŘÍJEN 2022
Celkem došlo 584 odpovědí, z toho 318 žen,  
266 mužů.
Nejvíce odpovědí přišlo:
Hl. město Praha: 17,81%
Jihomoravský kraj: 14,04%
Středočeský kraj: 10,79%
Liberecký kraj: 10,62%
Královehradecký kraj: 7,36%
Ostatní kraje: 39,38%

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) Vinohradská vodárenská věž, Praha 2
soutěžilo: 214 čtenářů, 214 správně
výherci: V. Strnadová, Děčín; P. Koželuha, Aš; F. Anděl, Týn 
nad Vltavou

Křížovka
tajenka: … profesora Jana Malíka
soutěžilo: 173 čtenářů;107 správně, 66 špatně
výherci: M. Nováková, Jindřichův Hradec; L. Malásková, 
Tišnov; M. Volhejnová, Žacléř

Soutěž o vstupenky do Národního pedagogického 
muzea
otázka: Ve kterém roce vzniklo Národní pedagogické 
muzeum?
odpověď: a) 1892
soutěžilo: 197 čtenářů; 195 správně, 2 špatně
výherci: J. Neckářová, Běstvina; L. Vlasáková, Poděbrady

křížovkavýherci, odpovědi

fotohádanka

Poznáte místo na fotografii?
a/ Valdštejnská zahrada, Praha 1
b/ Palácové zahrady pod Pražským hradem, Praha 1
c/ Vrtbovská zahrada, Praha 1

Elektronické předplatné 
na novém webu 

www.prazskyprehled.cz

S námi máte přehled!
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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 
Co se vystavuje na veletrhu e-SALON 2022?
a/ počítačová technika a příslušenství
b/ průmyslové roboty
c/ osobní a užitkové automobily na alternativní pohon
Odpovědi zasílejte do 7. 11. z www.kampocesku.cz/souteze.  
Deset výherců obdrží e-mailem po dvou vstupenkách.  
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