
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 4/2017

oSmIČka

1. ako mladé dievča v rozkvete. 2. ako trpí muž, keď
má chrípku. 3. dobrú kúpačku aj s výslužkou do vač-
ku. 4. nikdy nevieš, čo z neho nakoniec bude. 5. Po-
užívali ako navigačný prístroj. 6. Mys dobrej nádeje. 7.
Veľké bronzové stĺpy. 8. Schovaj si ich na dobu, kedy
ich dohoníš. 9. Života vôbec nevychádzal z izby; ročné
obdobia. 10. nechytíš, za chvost ho neudržíš. 11. ale
ani nenarobíš škody. 12. Si želať mať starých priateľov.
14. Triezvy pohľad na svet. 15. Je práca, ale umenie je
obrazy predať. 16. z rodinného života. 17. Sa používa
doteraz. 18. Kamenná jaskyňa s vodopádom. 19. Ke-
by ho radšej uživila. 21. ešte nedostal tekvicou po hla-
ve. 22. ale strach z neúspechu. 23. Viem, jeden ma
práve obsluhuje. 24. ideálne podmienky aj v lete. 25.
neprekrákaš, ženu nepreškriepiš. 

Prišlo nám 515 riešení.
vyhrávajú: 20 € - Mária dulová z Prešova; po 3,50

€ - helena Medveďová z Krompách, Katarína Rendo-
šová z Gelnice, zuzana Valachová z lúčnice nad Žita-
vou, Viera lackovičová z Popradu, anna Virgálová 
z Bardejova, Bohuš hruštinec z Tvrdošína, Miloš Su-
cháň z nesluše, františek Škorica z Partizánskeho,
Juraj Provodovský z detvy, Martin Vrábel z Pružiny.

SÚŤaŽ

Je tiež autor mnohých orchestrálnych symfonických,
komorných i inštrumentálnych skladieb a známe sú aj
jeho úpravy ľudových piesní.

Prišlo nám 484 riešení.
vyhrávajú: 20 € - ema Manderlová z Košíc; po 3,50

€ - Jozef luhový z Púchova, Mária Balážová z Tlmáč,
anna hažírová z Batizoviec, helena hreňová z hu-
menného, Magdaléna Mentelová zo Šurian.

PlUS

13. Sťažovať, že sa mu nejaký neotvoril. 20. Rákoso-
vou rúrkou alebo steblom. 26. Život je scéna a hra, buď
sa nauč hrať bez toho, aby si bral niečo vážne alebo 
v živote trp. 

Prišlo nám 492 riešení.
vyhrávajú: 10 € - Marta Slančíková z Bratislavy; 7

€ - Viera Rudavová zo Senice; po 3, 50 € - antónia Ma-
tyašovičová z Blatného, Ján Kyjovský z Bidoviec, Ra-
doslav Švec z Gemerskej Polomy, Gizela Moravčíko-
vá z Veľkej Mače, Pavel Poláček z Trnavy. 

všetkým výhercom blahoŽeláme!


