
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 3/2015

oSmIČka

1. našim ženám a mamám. 2. Smutné, zem má
mokrú náladu. 3. Prajeme im krásu k tomu, nech sú
ozdobou každého domu. 4. Riadne zatmieť pred oča-
mi, aby mu svitlo v hlave. 5. Jeho telo je medzi veľkým
a malým vozom. 6. zlaté jablká z tejto záhrady. 7. man-
želského šťastia. 8. A ona má oblečené stále tie isté
šaty. 9. kalemegdan; zbombardované torzá budov. 10.
znamená mať vlastný vkus. 11. Ale nikdy sa neľutuje!
12. na hroboch snehuliakov. 14. vždy dobehneš len
sám seba. 15. Sneh so zimou ustupujú, snežienky už
vykukujú. 16. frontové kresby a skice. 17. Pripomína
tvar týchto kvetov. 18. Po operáciách chrbtice a moz-
gu, skleróze. 19. A život taký dlhý. 21. mužov môžete
prehovárať, ženy musíte presviedčať. 22. Hovorí, hoci
nemá, čo povedať. 23. cíti ako veľryba. 24. v sebe,
ináč ju nenájdeme. 25. trikrát toľko ako tvoj odporca.

Prišlo nám 562 riešení.
vyhrávajú: 17 € - marta kubeková z martina; po

3,50 € - klára kochanová z bratislavy, Helena Pleško-
vá z trnovca, Jozef ležovič z Abrahámova, Rastislav
Diviak zo Senice, katarína Sorádová z trnavy, Sabína
fabianová z vyšného medzeva, Gabriel lehocký zo
Stropkova, estera Hrebíková zo šale, zdenko Hlavina
z Rimavskej Soboty, Jarmila Stašíková z košíc.

SÚŤaŽ

osobnosť ctiboha zocha sa stala ústrednou posta-
vou historického románu martina kukučína bohumil
valizlosť zábor. 

Prišlo nám 441 riešení.
vyhrávajú: 17 € - Andrea Pavlíková z bratislavy; po

3,50 € - Ľubomír kocian zo Skalice, lýdia kopuncová
z Dolného Srnia, mária lenhartová z martina, mária
michalidesová z lubeníka, martina baranayová z bra-
tislavy.

PlUS

13. teba, keď to najmenej čakáš. 20. udržal kabínu
pred pádom pevný hák. 26. marec bez vody, apríl bez
trávy. 

Prišlo nám 524 riešení.
vyhrávajú: 10 € - vincent šarina z Prievidze; 7 € -

magda kováčová z liptovského mikuláša; po 3,50 € -
Pavol Pustai z krompách, Jozef vaňo z Raslavíc, Ja-
roslava Azorová z Hliníka nad Hronom, Ján Pakov st.
zo Stredných Plachtiniec, Helena Halmešová z Alekši-
niec.

všetkým výhercom blahoŽeláme!


