
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 3/2020

osmIČKa

1. Príchod jari ohlásila. 2. stačí len to, že si prišiel do-
mov. 3. Zdravia, nech sa všetky plány zdaria. 4. dobrá že-
na buď pije alebo nalieva. 5. Oddeľuje severnú oblohu od
južnej. 6. Poľský astronóm. 7. Temné prorocké výroky. 8.
Kričali, že mi dvaja pacienti utiekli. 9. Krysami; dokáže
usmrtiť do jednej hodiny. 10. ale len naše predstavy o nich.
11. Zásobení liekmi ako alkoholom. 12. Konečnú záhubu
celej pamäti. 14. Také nestále, ako ženský účes. 15. ak sa
hostia pri tom istom stole. 16. na napoleonské vojny. 17.
ako trojhlavého hada. 18. v horúcich mesiacoch vysychá.
21. nazvanom prsteňový dážď. 22. a z podozrenia pravdu.
23. Za mojej mladosti doniesli dievčatá srdce. 24. s krav-
ským už nepríde. 25. Inak, akými sú v skutočnosti. 

vyhrávajú: 25 € - I. Kováčová z v. Krtíša; po 5 € - j.
Bartoš z Bratislavy, v. rovder z levoče, K. sorádová z Tr-
navy, m. leskovjanský z dediniek, h. jančová z Tlmáč, m.
matija zo sabinova, a. Péková z I. pri dunaji, m. smilková
z ružomberka, v. Ficková z Topoľovky, j. martinkovič 
z jablonového.

súŤaŽ

Ktorá zachytáva sládkovičovu predstavu symbiózy pravdy,
krásy, mladosti a lásky nielen k reálnej žene, ale aj k národu. 

vyhrávajú: 25 € - B. Šarkózi zo Žiaru n. hronom; po 5
€ - m. Benianová z n. Pravna, v. Kuzmiaková z Prešova,
e. Bertalanová zo sp. n. vsi, a. Zríniová z hlbokého, P.
Takáčová z nitry.

plUs

13. To znamená, že nám niekto ukradol stan. 20. stoliční i
zemepánski úradníci. 26. ju vytrhne príchod hosťa z Paríža. 

vyhrávajú: 15 € - Ľ. mikulášová z Topoľčian; 7 € - a.
murgaš z Bratislavy; po 5 € - m. Ilčinová z Olcnavy, s. lu-
hová z Púchova, a. Šulanová z l. hrádku, m. Kocmánko-
vá z h. hričova, m. Kulišková z d. Poľa.

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: P. du-
dová z Galanty.

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!

priatelia, aby ste nemuseli chodiť na poštu, spúšťame
dočasne možnosť zasielať riešenia aj elektronicky (bez prí-
slušných kupónov) na adresu: relax@trian.sk. stačí ak zre-
teľne vypíšete číslo časopisu, názov súťaže riešenia. neza-
budnite na vaše úplne meno a adresu. Tiež sa poučte pre-
čítaním si zásad o spracovaní osobných údajov, ako to ká-
že zákon. veríme, že ste všetci v poriadku. 


