
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 9/2015

oSmIČka

1. Do teplých krajín sa ponáhľajú. 2. Každý vyznáva
rovnaké náboženstvo. 3. vanilkový, škoricový. 4.
okrem vzdialenosti skrátiť aj život. 5. Je jedna z naj-
krajších galérií na oblohe. 6. ale z ktorého sa nikdy ne-
môže napiť. 7. Plodnosti a bohatstva. 8. Kým som si to-
pánky vyložil na chodbu. 9. Tivoli; premení na obrov-
skú reštauráciu. 10. Každá práca ľahká. 11. a polovica
z dobrého. 12. ale je jeho najlepším koncom. 14. Muž
je vždy začiatočník. 15. Rýchlejšie to už nešlo. 16. Pa-
rížskeho života. 17. Niekoľkocentimetrové embryá. 18.
vyviera z hĺbky až dvetisíc metrov. 19. zistí, že je to sa-
má voda. 21. Ruku k delu, ako k dielu. 22. aby sa nie-
kedy delil o jeho radosť. 23. čomu nerozumejú. 24.
Žiarlia, dávajú na javo, že nie sú si sebou istí. 25. za-
bíja viac ako meč. 

Prišlo nám 551 riešení.
vyhrávajú: 17 € - Marcela Michalíková z Košíc; po

3,50 € - Margita Dzianová z velčíc, Gizela Kurišová 
z Detvy, Bernardína Timčisková zo Stropkova, Ján
vnenčák zo Spišskej Novej vsi, Marcel Pavlis z Nové-
ho Tekova, anna virgalová z Bardejova, Eva handero-
vá z Košíc, František Kreheľ z Prakoviec, Štefan Bara-
novič z Martina, anna Táborská z Bystričian.

SÚŤaŽ

viaceré jeho názory protirečili Biblii a tým aj učeniu
cirkvi; preto sa snažil dať cirkevné učenie a nové ve-
decké poznatky do určitého súladu. 

Prišlo nám 519 riešení.
vyhrávajú: 17 € - Elena Kostolná z Dubnice nad

váhom; po 3,50 € - anna Šľapková zo Šurian, Danka
Sokolovská zo Spišskej Novej vsi, ľudmila Firická zo
Štúrova, René ondris z Myjavy, Štefan Pupák z hur-
banova.

PlUS

13. ako budete vyzerať vy o tri tisíc rokov! 20. zvia-
zanými silnými remienkami. 26. ak je niekto mŕtvy, tak
je to nadlho.

Prišlo nám 536 riešení.
vyhrávajú: 10 € - Jarmila Kovačovičová 

z Ilavy; 7 € - Eleonóra Brtáňová z Popradu; po 3,50 €
- Ivan Šille z Bratislavy, Mária Palaščáková z Bunetíc,
Maroš Beca z Dolného Kubína, Kamila Eškutová 
z Trebišova, Jana Slováková z Kovariec.

všetkým výhercom blahoŽeláme!


