
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 8/2022

osmIČKa

1. prázdniny si užívame. 2. otvoríte ich a vstúpite do
iného sveta. 3. všetci odišli hľadať nejakého psa. 4. je tu
preto, aby boli veselí tí druhí. 5. dužina s veľmi lahodnou
arómou. 6. na európskom trhu. 7. muž utekajúci pred za-
jacom. 8. v budove, ktorá je odolná voči ohňu. 9. mečiare;
a dožívajú sa vyššieho veku. 10. bolesť je skutočnosť. 11.
a motýľ zlíže smotanu. 12. aspoň schudneš do plaviek. 14.
je silnejšia ako sila zbraní. 15. býva po najťažšom výstu-
pe. 16. striedal množstvo štýlov. 17. narodeného v danom
znamení. 18. rýchlo sa vstrebáva do tela. 19. opakova-
ných deň čo deň. 21. ale ako keby sme bez tela nemohli
žiť. 22. spadol som zo schodov. 23. je nasadenie parohov.
24. dostal zaň desať rokov. 25. ktoré vždy vyriešiš.

vyhrávajú: 25 € - k. zuzkinová zo spišskej novej vsi; po
5 € -  m. piegerová zo spišskej belej, j. provodovský z det-
vy, s. zlocha z lazov pod makytou, m. špániová z martina,
m. mižík z pozdišoviec, v. sirotná z bánoviec nad bebravou,
d. brutovský zo zvolena, e. daubnerová z banskej štiavni-
ce, i. janíková zo zbýňova, d. pudišová z liskovej.  

súŤaŽ

jeho vrcholným dielom je humoristický román s folkloristic-
kou poetikou reštavrácia s podtitulom obrazy z nedávneho
života, podľa ktorého nakrútili film zemianska česť. 

vyhrávajú: 25 € - m. jančovič z bardejova; po 5 € - m. le-
skovjanský z dediniek, o. Florišová z bojníc, l. dimunová z
habury, a. pišojová z dohnian, p. pusztai z krompách.

plUs

13. to je toho, taký hríb by našiel aj slepý. 20. a zaviedli
elektrické osvetlenie. 26. so štvormesačným bábätkom na
rukách. 

vyhrávajú: 15 € - b. kulová z bratislavy; 7 € - l. antonyo-
vá z košíc; po 5 € - j. dudžák zo spišských hanušoviec, n.
markovičová z považskej bystrice, z. zirigová z orechovej
potôni, a. kumičíková z trenčína, d. lazovský z bratislavy. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: v. sirotná
z bánoviec nad bebravou.

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!


