
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 8/2016

oSmIČka

1. zaplávať, s delfínmi sa zabávať. 2. zlé idú na lu-
xusnú dovolenku. 3. zvestujú dobré hubárske časy. 4.
veď vám vždy ležia pri nohách. 5. bol známy už antic-
kým civilizáciám. 6. k južnému svetovému pólu. 7.
otvoriť všetky zámky. 8. vieš, že nemôžem spať, keď
je búrka. 9. Panteón; či je zapnutý taxameter. 10. dú-
fať alebo sa báť, vyhasína. 11. Žena je lev a muž je so-
már. 12. motivovali. 14. zvlieka kožu, ale srdce si ne-
cháva. 15. Je len známa hra na slepú babu. 16. čím
dosahoval efekt hĺbky. 17. A bez problémov piť. 18. Pri
prevencii zubného kazu. 19. kto sa z nej práve vrátil.
21. Hoci je ho málo, osladí všetko. 22. Že vždy znova
vstane. 23. šťastie, ľahko sa unaví. 24. Pohár trpezli-
vosti pretečie. 25. nájdeme ho len v životospráve. 

Prišlo nám 503 riešení.
vyhrávajú: 20 € - viera bartovicová z vrútok; po

3,50 € - Alena Precechtelová z Pezinka, milan zemčák
z levoče, Jozef Halás z bardejova, Jozefa veverková
z častej, Anna Sabonová z Jelšavy, ladislav kozlík 
z veľkých draviec, Želmíra matúšková z budmeríc,
eva morvayová zo šurian, mária konečná z malaciek,
Helena balleková z Hlohovca.  

SÚŤaŽ

v roku 1811 sa pokúsil určiť relatívne atómové a mo-
lekulové hmotnosti látok na základe gay-lussacovho-
Humboldtovho zákona a pritom zistil, že základné ply-
ny sú dvojatómové.

Prišlo nám 451 riešení.
vyhrávajú: 20 € - nina marková z banskej bystrice;

po 3,50 € - Silvia chylová z Ružomberka, eva Hánová
z Prievidze, Jozefína škoricová z Partizánskeho, Jozef
kovács z Janíka, oskar Fabian z komárna.

PlUS

13. chlapi, viete koho je to mobil? 20. na vyhlade-
nie povrchu pergamenu. 26. úprimný, hrdý a cituplný
muž, ktorý berie osoby a veci také, aké sú a nie také,
aké by chceli byť. 

Prišlo nám 479 riešení.
vyhrávajú: 10 € - Simona lichá z Popradu; 7 € - Ja-

roslava Azorová z Hliníka nad Hronom; po 3,50 € -
gejza Polanecký z košíc, Jozefína škriniarová zo Žia-
ru nad Hronom, Adela Haničáková zo Starej Ľubovne,
Rastislav Fridrik zo Svätého Jura, Anna Poličeková zo
Sielnice.

všetkým výhercom blahoŽeláme!


