
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, LISTOPAD–PROSINEC 2022
Celkem došlo 2 168 odpovědí, 2 112 z internetu a 56 dopisů,  
z toho 1 247 žen a 921 mužů.

Edice ČT
otázka: Co to byly dračky? 
odpověď: b) sousedské draní peří
soutěžilo: 629 čtenářů; 619 správně; 10 špatně
výherci: O. Spáčilová, Kobeřice; M. Čejka, Libice nad Cidlinou; M. Marek, Jihlava

Pivovar Plzeňský Prazdroj
otázka 1: b) kozel
otázka 2: a) 180 let
otázka 3: a) 1966 
soutěžilo: 672 čtenářů; 651 správně; 21 špatně
výherci: G. Zemanová, Opařany; A. Beranová, Klatovy; A. Minařík,  
Přerov -Lověšice; M. Ježek, Praha 6; M. Přibyl, Mírovice; I. Sladká, Kdyně;  
M. Helclová, Plzeň; J. Tomášek, Jaroměř; H. Machů, Suchdol; A. Novotný, Jihlava

Křížovka
… slávu vítězů a utrpení poražených
soutěžilo: 408 čtenářů; 407 správně, špatně 1
výherci: J. Janalík, Šternberk; O. Sýsová, Zruč nad Sázavou;  
H. Látalová, Náměšť na Hané

Fotohádanka
otázka: Poznáte místo na fotografii?
odpověď: a) Kuks – Betlém
soutěžilo: 459 čtenářů; 409 správně; 50 špatně
výherci: L. Rybářová, Vysoká nad Labem; P. Pavel, Pecka;  
M. Šebestová, Rokycany

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.

Tajenku křížovky nám zašlete do 15. února z www.kampocesku.cz/
souteze nebo na adresu redakce. Dvakrát tři autoři správných odpovědí 
obdrží mapu věnovanou vydavatelstvím Kartografie PRAHA.

Poznáte místo na fotografii?

a) Katedrála sv. Václava v Olomouci

b) Kostel Panny Marie před Týnem v Praze

c) Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

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

Mazaní čtenáři
uděluje redakce magazínu KAM po Česku za vydání listopad–prosinec 2022
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Město Tábor

Žižkovo nám. 2
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Luděk Sládek
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KAM pro bystré hlavy
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