
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 7/2015

oSmIČka

1. takto si chcem užiť prázdniny. 2. Ako motýľ upro-
stred zimy. 3. Fixkou označila pokiaľ smiem do vody. 4.
Jediné víťazstvo nad láskou je útek. 5. utvárajú dve
samostatné časti. 6. opatrnosti a múdrosti. 7. Pôsobí
dar pokánia. 8. doteraz som ju nevidela na vlastné oči.
9. National museum; radšej využite penzióny alebo ho-
tely. 10. udržiava sa v ľuďoch pokorných. 11. Aj na
vlásku viesť slona. 12. Pracovať, čo nie je nikdy hoto-
vé. 14. Je horšie než slepé oči. 15. Neťaží toľko ako
prázdne slová. 16. sa najskôr vyučil za zlatníka. 17.
Poukazujúci na vznik akné bol nulový. 18. vstúpiť až 
v strede jazera. 19. Neveriaci hocičomu. 21. čakajú ich
prázdniny. 22. Jeden vás ohovára a druhý vám tie oho-
váračky donáša. 23. A uvidieť v ňom polovicu červíka.
24. Ak chceš mať dobrý život, nestaraj sa o minulosť.
25. Ale tisícky jeho kópií. 

Prišlo nám 528 riešení.
vyhrávajú: 17 € - Anna sedláková z košíc; po 3,50

€ - Peter tvrdoň z lúčok, Ján Martinkovič z Jablono-
vého, ladislav Belica z kozároviec, irena dikaszová
zo senice, Ľudmila čorbová z družstevnej pri Horná-
de, iveta kubicová z Partizánskeho, rozália kostrová 
z d. stredy, viera Miečová z lučenca, iveta tehláriko-
vá z trenčína, kvetka drobotová z Michaloviec.

SÚŤaŽ

Na slovensku sa nakrúcalo od júna do augusta toho
roku v Blatnici, v gaderskej a v Blatnickej doline, v Mo-
šovciach a v Šútove. 

Prišlo nám 467 riešení.
vyhrávajú: 17 € - Mária dedíková z kysuckého No-

vého Mesta; po 3,50 € - Mária Žaludková z gelnice,
stanislava Jelenčíková z Novoveskej Huty, Anna Šula-
nová zo zohora, oľga Broškovičová z Jasovej, Ľubica
kuffová z Banskej Bystrice.

PlUS

13. stráž, koľko chceš, zlodeja, ženy a blchy ne-
ustriehneš. 20. čo je možné použiť len jedenkrát. 26.
sen - to je mimovoľné básnenie. 

Prišlo nám 515 riešení.
vyhrávajú: 10 € - karolína zaťková z Prešova; 7 €

- Jarmila králová z trenčína; po 3,50 € - erika dunde-
ková z Naháča, Jozefína Škoricová z Partizánskeho,
Alena Fuseková z Považskej Bystrice, Františka Pieš-
ťanská z Chtelnice, Ján Majerník z Pruského.

všetkým výhercom blahoŽeláme!


