
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 12/2021

osmIČKa

1. Zatiaľ si tvár zohrejem. 2. viac vďačný za zdravie než
za darčeky. 3. Tovar veľmi vzácny, má ho zdá sa plnú taš-
ku, hoci nie je lacný. 4. Poďte milé detičky, rozbaľte si ba-
líčky. 5. Známy ako Kembleho kaskáda. 6. rebeka prešla
do Kanánu. 7. Z číreho skla. 8. no vidíš, ako som ťa za tie
roky vyliečil. 9. nektárom; medzi prísne chránené druhy.
10. Pokojné svedomie. 11. a negatívne výsledky testov.
12. liek ti nenahradí pohyb. 14. dobrý herec chodí v jej
koži. 15. mnoho zdravia, šťastia v roku 2022. 16. monu-
mentálny. 17. na ktorý stúpa pastier. 18. vysokou moré-
nou. 19. rok bohatý na chlieb. 21. sa už nespojí. 22. mi-
chal dočolomanský. 23. Prosím vás, kto by tu jedol? 24.
Je často len nezrelá pravda. 25. srdce šťastím žiari. 

vyhrávajú: 25 € - Ľ. Kubina z Partizánskeho; po 5 € -
a. Karabová z Príboviec, K. Ballová z Bratislavy, e. Berta-
lanová zo s. n. vsi, J. martinkovič z Jablonového, J. Jan-
toš z Bratislavy, m. Fojtíková z Bánoviec n. Bebr., a. Petri-
ková z gelnice, m. Kulišková z dlhého Poľa, m. Beržíko-
vá z Pohronskej Polhory, J. Bečker zo s. vlách.

súŤaŽ

v divadle a neskôr aj vo filme najprv stvárňoval mladých
ľudí plných vitality, rokmi však jeho herectvo vyzrelo do
charakterových polôh.

vyhrávajú: 25 € - P. sokol z Prešova; po 5 € - m. dic 
z Popradu, h. Cuperová z Bardejova, O. šprtková z dub-
nice n. v., J. majerík z Pruského, m. Klučiaropvá zo Žiliny. 

plUs

13. Práve preto, ona mi kúpila knižky. 20. vznikol zo
školského bratstva. 26. v pracovni mŕtveho, otráveného
novičokom. 

vyhrávajú: 15 € - K. Kuťková zo Z. moraviec; 7 € - C.
Kacvinský zo s. n. vsi; po 5 € - g. Polanecký z Košíc, J.
azorová z hliníka n. hr., O. selecká z Bziniec p. Javori-
nou, Ľ. struhárová zo Zvolena, m. Kucejová z detvy. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: a.
raučina z veľkého Blahova.


