
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 12/2019

osmIČKa

1. Pretože sa práve advent začína. 2. Keď sme spolu,
keď rodina sadá k stolu. 3. mikuláš mnoho dobrých vecí
máš. 4. nech sa vám dni šťastia množia, nech vás chrá-
ni ruka Božia. 5. na povrchu teplotu 20 000 °c. 6. 14 no-
vých súhvezdí. 7. Božstvám podsvetia. 8. veď toto je
predsa závodná jedáleň. 9. Komodora; priaznivých zá-
padných vetrov. 10. Potešili znechuteného človeka. 11.
mláka. 12. Kúpiť svoju minulosť. 14. už ste teraz spo-
kojní? 15. redakcia relaxu. 16. v hrubých nánosoch
priamo z tuby. 17. Bratom montgolfierovcom. 18. Zrútil
švárny lovec kamzíkov. 19. Budete mať po chlebe. 21.
lebo neprší. 22. v novom roku žiadne starosti. 23. Pla-
meň žeravého uhlíka po požiari v lese. 24. má iba zlú pa-
mäť. 25. neunesie sám, je láska. 

vyhrávajú: 25 € - P. Weis z Bratislavy; po 5 € - l.
Guštafíková z Pezinka, m. Kocmánková z h. hričova, v.
Pavlusová z radole, I. miklošová zo strážskeho, m. On-
diková z lukavice, Z. valachová z l. n. Žitavou, r. cho-
van z l. hrádku, Ľ. adamčík z P. Bystrice, v. Gregor 
z Belej, a. fabianová z Komárna. 

súŤaŽ

Bosákov podpis ako prezidenta first national Bank je
na desaťdolárovej bankovke, ktorá bola vydaná 25. júna
1907. 

vyhrávajú: 25 € - d. dobríková z Bratislavy; po 5 € -
m. Bilý z habury, e. Burclová z hlohovca, m. Kuľová zo
sp. n. vsi, J. Jančo z Tlmáč, e. Gogová z vranova.

plUs

13. Krádeže vianočného stromčeka. 20. Bratislavský
podžupan františek. 26. Živelne sa búriaca proti cirkev-
nej tyranii. 

vyhrávajú: 15 € - m. chovanová z martina; 7 € - a.
Grmanová z Topoľčian; po 5 € - d. lazovský z Bratisla-
vy, a. Baková z Galanty, m. salugová zo s. hrušova, m.
dzianová z velčíc, T. Šimečková z Bratislavy. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: Z.
Žoldošová z Čabaja- Čápora.

všetKým výhercom blahoŽeláme!


