
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 6/2022

osmIČKa

1. Kým trávičku pokosíme. 2. Že človeka o všetko
okradne. 3. Zmiznú všetky starosti. 4. líška sa dvakrát do
tej istej pasce nechytí. 5. mierne pozdĺžne brázdité bobu-
le. 6. Z rozrezaných bobúľ. 7. ju najskôr omilostili. 8. To je
teda tabletka na zníženie potencie. 9. Plytčinách; z ktorej
sa získava olej. 10. neskoro, ako vôbec nezačať. 11.
Kliešťov sa už nemusíš báť. 12. mlčanie áno. 14. Origi-
nálnejšia ako originál. 15. robotu, ten vždy svätí sobotu.
16. Im dodávalo istý nádych. 17. s veľkou fantáziou. 18.
med rozpustiť vo vode. 19. slivky zbiera na lekvár. 21. do-
mov jedine srdcom. 22. Koľko času vám ešte zostáva. 23.
Ponoriť sa späť do spánku. 24. meteorologická stanica.
25. a dôvod za tvojím mlčaním. 

vyhrávajú: 25 € - j. Brutovský z Bratislavy; po 5 € - v.
Bunganič z humenného, K. Kuracina zo serede, m. rom-
pala z Bardejova, d. rúrová z novej ľubovne, j. Kubaliak
z lučenca, K. rendošová z gelnice, ľ. Čorbová z druž-
stevnej pri hornáde, m. Kocmánková z horného hričova,
r. sevková zo sniny, d. Karniš z drienova. 

súŤaŽ

v našom sochárstve existenciálne nástojčivý, no vtedy
tabuizovaný a obchádzaný motív stvárnenia hmoty; motív
bolesti, úzkosti, uzatvárania sa do seba. 

vyhrávajú: 25 € - e. Ďurdíková z lučenca; po 5 € - s.
Ťažiarová z Prievidze, P. lacuš zo spišských Tomášoviec,
v. Pavlusová z radole, v. dodoková z hostia, h. Čabalo-
vá z giraltoviec.

plUs

13. mám malé topánky, ale ma aj tlačia. 20. Pozorovaných
trinásť druhov netopierov. 26. a mladučkou nevestou pohrdol. 

vyhrávajú: 15 € - K. haviar zo Zvolena; 7 € - m. horná
z Bratislavy; po 5 € - m. Žaludková z gelnice, m. Petráš
zo Žiliny, I. alexyová z Prievidze, ľ. Búňová z vrútok, m.
janitová z hriňovej.

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: v.
Pačková z dlhého Poľa.

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!


