SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 3/2022
OSMIČKa
1. jarné dni už prichádzajú. 2. najkrajšie melódie zaznejú na najstarších husliach. 3. aj mesiacom, v ktorom sa
začína jar. 4. Tanec je báseň, v ktorej je každý pohyb slovom. 5. medzi najzvláštnejšie ovocné stromy. 6. Osviežujúci nápoj. 7. nad obrom Goliášom. 8. áno, je to chlapec,
ale jedine ten prostredný. 9. Človeka; a päť párov žiabrových štrbín. 10. Bohovia bezmocní. 11. Zriedka spánok
prebýva. 12. rozum a jasné konanie. 14. niektorá ti vyčistí cesty. 15. hlad nemá oči ani rozum. 16. Osobitý umelecký štýl. 17. Päťcípa hviezda. 18. anémii a ochoreniach
pečene. 19. vstať a skúsiť to znova. 21. Zo všetkých sliviek slivovicu. 22. veľkí ju majú. 23. Puklinu v zlomenom
srdci. 24. Budúcnosť je vám ľahostajná. 25. Života vidieť.
Vyhrávajú: 25 € - P. radvan zo Zlatých moraviec; po 5
€ - j. slováková z Kovarariec, Z. albertiová z lovinobane,
d. sýkorová zo štitár, j. svitanová z Popradu, K. murgašová z Banskej Bystrice, e. dundeková z náháča, v. farbiaková z Brezna, j. lenčo z liptovského mikuláša, v.
rovder z levoče, j. Bombíková z Prešova.

SúŤaŽ
Prvé boxerské olympijské zlato v ľahkej strednej váhe napriek tomu, že k finálovému zápasu proti američanovi hankovi herringovi nastúpil so zlomeným palcom ľavej ruky.
Vyhrávajú: 25 € - K. Okálová z rimavskej soboty; po
5 € - e. Kundalová z Paty, d. hečková z Bojníc, m. vargová z hanisky, e. rothmajerová z Gelnice, Ľ. škulcová
z dolného Kubína.

plUS
13. Koňa som nevidel ani si už nepamätám. 20. len
miestami prechádza do žltej a hnedej. 26. na malebný anglický vidiek na začiatku devätnásteho storočia.
Vyhrávajú: 15 € - j. javorský z nového mesta nad váhom; 7 € - a. Zuzkinová z Prešova; po 5 € - s. jelenčíková z novoveskej huty, m. fačkovcová z veľkého Zálužia,
j. Kostík z Kružlova, a. michaligová z vinohradov nad váhom, m. rabatinová z Piešťan.
Kniha z vydavateľstva Slovenský spisovateľ: m.
Zvonárová z vyšného Kubína.

VŠETKýM VýhERcOM blahOŽElÁME!

