
Za správné odpovědi na tajenku křížovky a fotohádanku vyhrávají 
2x3 správné odpovědi mapy věnované vydavatelstvím Kartografie 
PRAHA. V soutěži o vstupenky vyhrává jedna správná odpověď 
2 vstupenky. Své odpovědi nám zašlete do 15. srpna  
z www.kampocesku.cz/souteze nebo poštou na adresu redakce. 
Výherci si ceny vyzvedávají v redakci!

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

SOUTĚŽE ZA MĚSÍC ČERVENEC 2022
Celkem došlo 45 odpovědí, z toho 26 žen, 19 mužů.
Nejvíce odpovědí přišlo:
Hl. město Praha: 31,11%
Středočeský kraj: 15,56%
Liberecký kraj: 13,33%

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: c) kostel Panny Marie na Slovanech, Praha 2, 
Nové Město
soutěžilo: 14 čtenářů, 11 správně, 3 špatně
výherci: Helena Ohlídalová, Praha 8; Zdeněk Ohlídal, 
Praha 8; Jaroslav Čížek, Praha 9

Křížovka
tajenka: … železniční a městské dopravy
soutěžilo: 12 čtenářů; 12 správně
výherci: Lenka Hudečková, Toužim; Tomáš Vilím, Praha 5; 
Petr Albrecht, Jaroměř

Soutěž o vstupenky  
do Retromuzea Praha
otázka: Ve které budově se nachází Retromuzeum Praha?
odpověď: b) OD Kotva
soutěžilo: 19 čtenářů, 19 správně
výherce: Hana Vovsíková, Sedlčany

křížovkavýherci, odpovědi

fotohádanka

Poznáte místo na fotografii?
a/ Zámek Veleslavín, Praha 6
b/ Chvalský zámek, Praha 9
c/ Zámek, Praha 9 – Dolní Počernice

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
Ve kterém roce byl poprvé publikován komiks  
Muriel a andělé?

a/ 1990 b/ 1991 c/ 1992
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