SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 1/2022
osmIČKa
1. s nami do jari. 2. Kto sú, nie preto, čo môžem od nich
získať. 3. Pokoj a stále veľa zdravia. 4. Žaba nerada spomína, že kedysi bola žubrienka. 5. horká šupka je pokrytá mäkkými ostňami. 6. Osviežujúci nápoj. 7. In hoc signo
vinces. 8. Tak vtedy mi pre pivo chodí moja manželka. 9.
cicavcami; viac než sedemdesiat rokov. 10. staré vznikali pri práci. 11. aké cenné je zdravie. 12. veria ľuďom. 14.
nespraví skúseného námorníka. 15. Ktorí nikoho nebudú
ľúbiť. 16. na miléniových oslavách. 17. všeobecne prijímané. 18. Používajú sa stovky liekov. 19. a vlečie toho,
kto nechce. 21. ja som sa len ráno nestihla namaľovať.
22. nenávisť zase pominuteľná. 23. stratíte za 5 minút celý deň. 24. ale rozum, viera a múdrosť. 25. Predsa prinášajú šťastie.
vyhrávajú: 25 € - K. Budský z Trenčína; po 5 € - e. uhrinčaťová z B. štiavnice, P. Tehlárik z Trenčína, h. garaiová z Podolia, h. hrková z Bratislavy, š. Pupák z hurbanova, K. Kotrbancová z višňového, Z. Kalafutová zo sp. n. vsi, e. jantošová
z Bratislavy, j. Pinďák z handlovej, m. Dančová z l. mikuláša.

súŤaŽ
ako lysander v shakespearovom sne noci svätojánskej
svojím vitálnym typom prejavil lyrizmus a temperament, ktorý
prerastal do dramatických polôh charakterového herectva.
vyhrávajú: 25 € - a. Kublová zo Zvolena; po 5 € - š. fedor
z jenkoviec, T. nováková z Bijacoviec, g. Dundová z Bratislavy, v. Dobiašová z B. mikuláša, j. azorová z hliníka n. hr.

plUs
13. Čakať mesiac, objednal som si dennú tlač. 20. sa na stenách zachovali aj uhľové kresby. 26. na svojich bezstarostných
potulkách sa zoznámi s elegantným nemeckým stavačom fridou.
vyhrávajú: 15 € - j. lacko z Púchova; 7 € - j. vári z Bratislavy; po 5 € - l. Zvaríková z B. Bystrice, m. gmiterová z medzilaboriec, a. Krajčiová z jablonového, v. mráz z modry, a. fabianová z Poráča.
Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: s. rošková
zo Žarnovice.

