
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 10/2015

oSmIČka

1. sú Tatry naše ozdoby. 2. A na tvár si namaľoval
úsmev. 3. Vyháňajú baču z búdy. 4. Krásna záhrada
plná kvetov a muž je len záhradník. 5. smeruje slneč-
ná sústava. 6. nebol však nesmrteľný. 7. Bohatstva a
hojnosti. 8. nech sa ti nezobudia tvoje dve ratolesti. 9.
Pečerská lavra; špičky sú neuveriteľne plné. 10. sa to-
pia jeho klienti, nie on. 11. Kiežby bola i láska. 12. ne-
možno nájsť správnu odpoveď. 14. Že býva nemožné
nepočuť ho. 15. Vyvarovať, než ho neskôr odvracať.
16. Divoké príšery a skeletické mestá. 17. Potencio-
nálni záchrancovia. 18. ohraničené Dunajom a Mo-
šonským Dunajom. 19. nemať žiadnu prácu. 21. na-
dávať, ale musíš ich rešpektovať. 22. spotrebováva na
údržbu svojej vlastnej osoby. 23. z jednoduchej príčiny,
lebo zablúdili na zemi. 24. Vietor duje, tuhú zimu ohla-
suje. 25. najjednoduchším spôsobom. 

Prišlo nám 532 riešení.
vyhrávajú: 17 € - Katarína Balleková z Bratislavy;

po 3,50 € - Mária Žáčková z Malaciek, Dušan fridrik 
z Modry, eva Ďurišová z oslian, Peter Lacuš zo spiš-
ských Tomášoviec, Mária chudovanová z nitry, Valéria
Palková z Prešova, Miroslav ferenc z Michaloviec,
iveta Lipáková z chotče, janka Líšková z Rajca, Má-
ria csonka z nesvád.

SÚŤaŽ

Pôsobil od roku 1840 a jeho historicko-filozofické
prednášky na bratislavskej katedre reči a literatúry čes-
ko-slovenskej zoskupili okolo neho celú generáciu štú-
rovcov. 

Prišlo nám 487 riešení.
vyhrávajú: 17 € - Marianna Kokavcová z Brezna;

po 3,50 € - Margita Kocmánková z horného hričova,
Gabriel Žitňanský z nitry, Milan zemčák z Levoče, ľud-
mila jablonovská z častej, stanislava Lúhová z Pú-
chova.

PlUS

13. o automatickej práčke nepadlo ani slovo. 20.
Ktorými sa tuš nanášal na hodváb. 26. na konci len bo-
lesť, predsa však všetky slzy, ktoré si vyplakala boli
splatené už prvým bozkom. 

Prišlo nám 516 riešení.
vyhrávajú: 10 € - Milan Bratko zo zvolena; 7 € -

Mária Verešová z Trenčína; po 3,50 € - Ladislav Ku-
rucz z Motešíc, Marián Šobor z Malaciek, Gabriela
Mareková z Bratislavy, Renáta Uhrinová z Revúcej,
Antónia Šušlíková z Dlhého Poľa.

všetkým výhercom blahoŽeláme!


