
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 6/2021

osmIČKa

1. Pivko nám vždy smäd uhasí. 2. na vrchole sopky je
vždy v nebezpečí. 3. v srdciach veľa radosti, veľa lásky
detičky. 4. so slzami v očiach a na tvár si namaľoval
úsmev. 5. Iba jeho severná časť. 6. dcéra Kallistó. 7. v ne-
skorom helenizme. 8. Ten hnusný pes mi ho voľakde za-
hrabal. 9. leopardy; mimo dosahu ostatných opíc. 10.
svojho ducha môže zmeniť. 11. Je každý vietor nepriate-
ľom. 12. Príčinou mimoriadneho úspechu. 14. Bez mož-
nosti gumovať. 15. Keby bolo podľa sov, máme iba noc.
16. na zámku Windsor. 17. na mapách spred 19. storočia.
18. archangelika lekárska. 19. ruky už len dávajú. 21.
šťastie, ľahko sa unaví. 22. Pohár trpezlivosti pretečie. 23.
až uvidíte dva klobúky. 24. Ktorú nemožno napraviť. 25.
Že nemôžu prehrať.  

vyhrávajú: 25 € - a. Belušková z Gelnice; po 5 € - v.
Kukurová z Krompách, J. Jablonský z K. n. mesta, K. slu-
ková z michaloviec, m. seliga z Prešova, e. chilý z Krás-
na n. K., š. suchánska z v. Krtíša, J. Burik z Bijacoviec, I.
Farkaš z Brezna, Z. štefanová z nitry, J. vári z Bratislavy. 

súŤaŽ

Televízia a dabing, kde sa stal svojím hlboko zafarbe-
ným hlasom významným predstaviteľom rozhlasového he-
rectva. 

vyhrávajú: 25 € - m. Beniaková z Prešova; po 5 € - P.
lacuš zo s. Tomášoviec, J. Pavlík zo sniny, a. Gachallo-
vá z Trenčína, J. slováková z Kovariec, n. Tchirová z me-
dzilaboriec.

plUs

13. Boh vypočul moje prosby. 20. v prostredí stredove-
kých miest. 26. ako si zo starnutia nerobiť ťažkú hlavu.

vyhrávajú: 15 € - P. Kováčová z Trenčína; 7 € - K. mu-
tišová z Brezna; po 5 € - m. Pavelková z ružomberka, m.
naščák z Bratislavy, š. Orviský z Piešťan, J. škoricová 
z Partizánskeho, e. Burclová z hlohovca.

Kniha z vydavateľstva noXI: h. hajdúšková z Prievi-
dze..

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!


