SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 10/2020
osmIČKa
1. Takéto mi dala vlasy. 2. Kurča chce byť múdrejšie od
sliepky. 3. svoje deti naučili, aby život si vážili. 4. Keď vpije
do seba obdivný pohľad človeka. 5. staroveké súhvezdie. 6.
Pri viedni Turkov. 7. Maskovaným symbolom. 8. lebo mi
povedal, že dnes neordinuje. 9. Úhormi; lebo je veľmi plachý
a nehryzie. 10. chýbalo im však priateľstvo. 11. niektoré
však iba raz. 12. Čo je schopný stráviť. 14. Je rozveseliť niekoho iného. 15. si môžeš zaobstarať sám. 16. diela pre
louvre v Paríži. 17. Trikrát zaprel Ježiša. 18. nad Tatranskou magistrálou. 19. Je očami neviditeľné. 21. som si tú
štvorku opravil. 22. celkom vážne. 23. Také barbarstvo na
svete. 24. Žijú jedno z druhého. 25. vojny na inom území.
vyhrávajú: 25 € - M. vyšný zo Zvolena; po 5 € - P. lacuš zo s. Tomášoviec, M. Konôpka z detvy, a. špáková
z Michaloviec, H. cuperová z Bardejova, K. Jendrísková
zo Žiliny, M. uhlarová z dev. n. vsi, H. Hájková z lipt.
Osady, I. Moriaková z radvane n. laborcom, M. Palaščáková z Bunetíc, š. Orviský z Piešťan.

súŤaŽ
na významných monumentálnych dielach: vitrážach v
Katedrále sv. emeráma v nitre a veľkorozmerných gobelínoch s historickou témou veľkej Moravy.
vyhrávajú: 25 € - s. Terem z n. Zámkov; po 5 € - J.
Provodovský z detvy, d. Pudišová z liskovej, e. eliašová
z Kremnice, J. luhový z Púchova, O. Ďurichová z n. Zámkov.

plUs
13. drahý, ak mi dovolíš chvíľku šoférovať, budeš anjel.
20. Korunovať za uhorského kráľa. 26. natoľko pripravené, aby na ne nepôsobili deštruktívne.
vyhrávajú: 15 € - M. šefčíková z Martina; 7 € - M. Pribylinová z Brezna; po 5 € - Ľ. Kotuliak zo stropkova, K.
Bačínska z v. Zálužia, M. sucháňová z nesluše, M. veberová z Trenčína, v. valovič z Prešova.
Kniha z vydavateľstva noXI: T. ložeková zo salky.

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!

