
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 11/2017

oSmIČka

1. Teraz hľadám kaderníka. 2. raz za mesiac splním
manželkino želanie. 3. Metelica metelicu honí. 4.
v mojom veku popraviť štyri svoje manželky. 5. v kto-
rom by sa mohli rodiť planéty. 6. vyplnil prázdne mies-
to. 7. rozprávkové sudičky. 8. Je možné, že vedenie
ich nechá robiť to isté. 9. Genéva; ochrnuli mu prsty
pravej ruky. 10. nebuďte so mnou, ale vo mne. 11.
srdce a dušu spánkom neoklameš. 12. Aby sa všetko
stalo možným. 14. Jeden zemiak predať za dve eurá.
15. všeličo neprekonateľné, kým to nevybojuje. 16.
Holandskému realizmu. 17. A pestovanie plodín. 18.
liečbu kožných problémov. 19. cudzie nohavice. 21.
Obdivne pískať aj po päťdesiatke. 22. A podceňujú to,
čím sú. 23. neviem, všetky čmeliaky vyzerajú rovnako.
24. pevnosť nepriateľovi. 25. Ktorá musí byť prežitá. 

prišlo nám 587 riešení.
vyhrávajú: 20 € - iveta Olexová zo Žiliny; po 3,50 €

- emil šoltés z prešova, Anna ilavská z Topoľčian, ivan
Hrbáň zo Zvolena, peter lacuš zo spišských Tomášo-
viec, Zita vámošová z Košíc, Katarína Gužáková 
z Malinova, Mikuláš noga z prešova, štefka bačková
z rohožníka, Ján slovjak z Gelnice, Mária pittnerová 
z Hontianskych nemiec.

SÚŤaŽ

Je známy najmä ako autor úspešných, opakovane
vydávaných kníh: latinsko-slovenského slovníka, latin-
skej gramatiky, učebníc rímskych reálií literatúry. 

prišlo nám 602 riešení.
vyhrávajú: 10 € - elo Ďurkovič z ružomberka; po 

3,50 € - Magdaléna puterová z brestovian, Júlia do-
biszová zo šiah, Alžbeta beisetzerová  z prešova, An-
na novotná z Krupiny, Milan Halák z vidinej.

PlUS

13. Ale občas sa treba aj najesť. 20. Objaviť ani je-
den starý recept. 26. Jedna je všetečka a druhá je vra-
vuška!

prišlo nám 638 riešení.
vyhrávajú: 10 € - daniel dedík z Topoľčian; 7 € -

Margaréta Michalovičová z Košíc; po 3,50 € - Ján Ma-
jerík z pruského, Helena Múdra z bratislavy, Judita

Tóthová z Kľúčovca, Anna Ozanková zo Žarnovice,
Margita Janitová z Hriňovej.

všetkým výhercom blahoŽeláme!


