
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 6/2016

oSmIČka

1. na dlani mám celý svet. 2. voči vlastným chybám
sme slepí. 3. Prahu dverí, aby deti žili v mieri. 4. Mô-
žeš ho vlastniť, ale nikam sa nedostaneš. 5. vzdialená
iba 200 svetelných rokov. 6. atléti na olympiáde. 7. Po-
mocou dreveného koňa. 8. Ten chudák určite do nie-
čoho šliapol. 9. beaubourg; hustá a parkovanie ťažké.
10. Dom, v ktorom vládne dobrá vôľa. 11. Tak ich ne-
máš tiež. 12. Svojej bolesti. 14. lebo nikdy dlho nevy-
drží. 15. neznamená to poznať jeho srdce. 16. Rôzne
časopisy a noviny. 17. Skôr v jeho plnom využití. 18.
So soľou z Mŕtveho mora. 19. Toho, že sa snažíte. 21.
a nikto sa nečuduje prečo. 22. Hrotokrídlovec chmeľo-
vý. 23. Obletela zemeguľu. 24. urobí mnoho. 25. Život
je nie krátky. 

Prišlo nám 525 riešení.
vyhrávajú: 20 € - Etela Spišiaková z Košíc; po 3,50

€ - Jarmila Majerková z Púchova, Marta bakošová zo
Spišskej novej vsi, Terézia bendíková z Plavča, bla-
žena valková z nitry, Mária Pukáčová zo zázrivej, Ka-
tarína Gužáková z Malinova, Judita Hudecová z Ko-
márna, alena Švecová z Gemerskej Polomy, Jozef voj-
tila z Markušoviec, Gitka Šoltysová zo Sabinova. 

SÚŤaŽ

Okrem úspešného širokého spektra pozorovania sa
do značnej miery zaslúžila o popularizovanie astrono-
mických javov pri rozvoji amatérskej astronómie na
Slovensku. 

Prišlo nám 493 riešení.
vyhrávajú: 20 € - Jaroslav bielik z levíc; po 3,50 €

- Ján Miškovič z banskej bystrice, Milan chamula 
z veľkého Krtíša, viera Otočková z Dojča, Radoslav
červenák z lučenca, Eva bányiová z Kolíňan.

PlUS

13. zavesenú jeho fotografiu, do ktorej triafa šípka-
mi. 20. Pridávalo vodnú paru do vzduchu. 26. Sa roz-
vinie tak, že kuchár, ktorý pečie pstruhy nebude vedieť
usmažiť kaprov!

Prišlo nám 499 riešení.
vyhrávajú: 10 € - Marta Pašeková z Ružomberka,

7 € - Peter Pavlík z Trnavy; po 3,50 € - Marta Hlavino-
vá z Rimavskej Soboty, Marián Odvah z Kotešovej,
Eva Pušecová z Topoľčian, Margita Janitová z Hriňo-
vej, Dávid Melišek zo Žiliny.

všetkým výhercom blahoŽeláme!


