
Představujeme vám křížovkářský časopis
Od roku 2002 se věnujeme tvorbě křížovkářské-
ho časopisu Šalamounky. Svým obsahem a za-
měřením se jedná bezesporu o raritu. V tajen-
kách se luštitelé seznamují s biblickými citáty, 
texty papežů nebo humornými situacemi ze 
života. Křesťanským vtipům je vyhrazena jedna 
stránka časopisu. Kromě křížovek a osmisměrek 
jsou v časopise také číselné hlavolamy SUDOKU 
nebo číselné osmisměrky. Součástí každého vy-
dání je biblický kvíz.

• švédské křížovky 

• stránka pro děti

• osmisměrky

• SUDOKU

• číselné osmisměrky

• vtipy

• biblický kvíz

Proč to děláme? 
Na počátku byla myšlenka, nabídnout na trhu 
křížovkářský časopis s křesťanským obsahem. 
Řada vydavatelů tiskne množství luštitelských 
časopisů s nejrůznějším zameřením. Rozhod-
li jsme se nabídnout lidem časopis s obsahem, 
který je nejen pobaví, ale také poučí a případně 
může i formovat. 
Kdo nás čte?
Největší radost z časopisu Šalamounky mají 
starší lidé. Mnoho z nich má už požehnaný věk  
a jejich dopisy nás povzbuzují v tom, abychom ve 
vydávání pokračovali. 

Evangelizace
V Šalamounkách je i stránka věnovaná nejmlad-
ším luštitelům. Je to proto, aby v časopise, který 
děti najdou o babičky, mohly také sami luštit. Pro 
mnoho prarodičů je to jedna z cest, jak svým vnu-
kům přiblížit svou víru. 
O co prosíme? 
Přestože nulté číslo časopisu Šalamounky vyšlo 
již v prosinci roku 2002, stále je mnoho lidí, kte-
ří o jeho existenci netuší. V seznamu odběratelů 
máme téměr dvě desítky adres farností, které ča-
sopis odebírají se slevou a pak je přímo šíří mezi 
čtenáře. Budeme rádi, když se k nim připojíte.

Informace o předplatném
Pro hromadné objednávky nabízíme množstevní 
slevu. Pro 1 ks platí cena 25 Kč/ks. (100 Kč/rok)  
Slevy hromadného předpatného: 
Od 5 ks časopisu (20 Kč/ks)
Od 25 ks časopisu (15 Kč/ks)
Na odběr časopisu vystavujeme fakturu. 
Časopisy zasíláme poštou. 
Poštovné je zahrnuto v ceně časopisu.
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