
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 12/2018

osmIČKa

1. Keď sa advent začína. 2. no viac šťastie a veľa zdra-
via. 3. Želáme vám krásne vianoce a šťastný nový rok.
4. Kto však bude piť, od rána preleží v posteli. 5. Patrí
medzi premenné hviezdy. 6. južne ležiaceho. 7. správ-
nosti a osobnosti. 8. Keď budem spať od večera až do
rána. 9. juro jánošík; titulom národný umelec. 10. veľa
urobiť, bez času nič. 11. Čižmu plnú sladkostí. 12. všet-
ko bohatstvo. 14. Tak túto osemsmerovku nelúštite. 15.
celý rok vám prevláda. 16. a rozprávková poetika. 17.
všetky planéty. 18. Pre regeneráciu tela, mysle a duše.
19. ak práve upratuješ. 21. a nepopleť to, prosím ťa. 22.
nikdy nikomu neurobilo. 23. je mi z toho zle! 24. ak sa
dostanete ku korytu, riskujete, že vás podrežú. 25. aby
ste zdraví dlho žili. 

vyhrávajú: 20 € - d. dianová z Bratislavy; po 3,50 €
- j. jurča z Partizánskeho, a. Balážková z Prievidze, m.
Zvonárová z d. Kubína, ľ. Hulejová zo Žabokriek, a. Ko-
žárová z Prešova, O. stríž z dojníc, P. Bošnák z Bučian,
T. Iván z marcelovej, m. Čeľovská z ruskova, m. lau-
rincová z Č. Hrádku.

súŤaŽ

Povesť o rune, zlatonosnej zemnej pani; Povesť o
kováčovi alebo o spiacom vojsku; O hrade Čabradi či
štvornohom hvezdárovi; jarmočná pieseň o Krásnej
Hortenzii. 

výhercovia: 20 € - a. Goč z Prešova; po 3,50 € - ľ.
struhárová zo santovky, a. Ileninová z Budimíra, Z. vrbi-
čanová z l. Kokavy, j. Škrabák z Poltára, m. Onufráko-
vá z mikovej. 

plUs

13. ja som ten tiket zabudol podať. 20. Zvolení za
uhorských palatínov. 26. je unikátne aj z prekladateľ-
ského hľadiska. 

vyhrávajú: 10 € - j. dikaz z l. mikuláša; 7 € - m. aux-
tová z Brezna; po 3,50 € - B. matúšová z Hnilčíka, m.
Kurčíková z Haliče, a. silvestrová zo Zborova, m. Ptáč-
ková z Prešova, a. novotná z Krupiny. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ z č.
11/2018: j. slováková z Kovaroviec; z č. 12/2018: m.
drusová z levoče.

všetKým výhercom blahoŽeláme!


