
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 3/2017

oSmIČka

1. tešíme sa všetci z jari. 2. A kríž bez lásky neune-
sieš. 3. Je len, prajem ti s láskou v tento deň žien. 4.
niekedy stačí pár pív a svet vyzerá úplne inak. 5. na-
šiel v roku 1846 planétu neptún. 6. Zabudol sa potopiť
celý. 7. Ako satanove zviera. 8. povedala, že mám ísť
zo školy rovno domov. 9. sólové koncerty; Vivaldiho
dielo zabudnuté. 10. presvedčenie, stojí pevne. 11. Že
nežije dlhšie. 12. Je žiaľbohu nesmrteľná. 14. Aj hlu-
pákom rastú zuby múdrosti. 15. donáša ovocie, ktoré
sa nikde nerodí. 16. prvý autoportrét. 17. mená starých
bohov. 18. upokojujúce termálne bazény. 19. Ako bolí
odhalená lož. 21. chorobu som ešte nemal. 22. chla-
pi ho vytiahli na ryby. 23. do postele, je káva do hrnče-
ka. 24. Osud ho môže nahradiť ešte väčším. 25. čo 
v živote má, je rodina. 

prišlo nám 578 riešení.
vyhrávajú: 20 € - Ján Janečko z trnavy; po 3,50 €

- dana poláčeková z malaciek, Jaroslav Zito z Krnče,
Judita tóthová z Kľúčovca, soňa Járošová z hýb, An-
drea Kuklová zo Zlatých moraviec, Jarmila majerková
z púchova, pavol matejíček z banskej bystrice, melá-
nia sucháňová z nesluše, marta rothová z hnilčíka,
mariana Vargová z hanisky.

SÚŤaŽ

Ako najbližší Štúrov spolupracovník sa usiloval 
o presadenie slovenčiny ako spisovného jazyka, orga-
nizoval osvetovú a kultúrnu činnosť v spolku tatrín. 

prišlo nám 503 riešení.
vyhrávajú: 20 € - Andrej smik z martina; po 3,50 €

- miriam benianová z nitrianskeho pravna, Ján macho
z terchovej, Ľubomír Kocian zo skalice, Anna Zríniová
z hlbokého, tomáš dančo z Liptovského mikuláša.

PlUS

13. neukradol, ale poctivo vyhral v kartách. 20. Od-
porúčali vyrábať prípravok. 26. na fašiangy výskal, 
v pôste brucho stískal.

prišlo nám 537 riešení.
vyhrávajú: 10 € - marta petríková z ružomberka; 7

€ - ema Líšková zo Zvolena; po 3,50 € - Anna Špáko-
vá z michaloviec, Zdena Záhoráková z revúcej, Fran-
tišek Zápražný z Viničného, Lucia Olivová zo Závodu,
Anna Švaňová z Krásna nad Kysucou. 

všetkým výhercom blahoŽeláme!


