SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 8/2020
OSMIČKa
1. v lete pravé osvieženie. 2. ale podľa zdravia a spokojnosti. 3. však ja som zabudol zasiať. 4. Ľúbiť a byť zaľúbený ja ako cítiť slnko z oboch strán. 5. s označením a
na oblohe. 6. Za amorov šíp. 7. Pri vstupných pylónoch. 8.
vám dám sto eur, keď mi poviete ako to robíte. 9. Žabami;
aktívny je hlavne v noci. 10. nič zo súčasnosti! 11. ako sochár postavu v kvádri kameňa. 12. Len na jednej nádeji.
14. Lepšia než deti bez lásky. 15. vám trasú ruky od alkoholu. 16. Osobné spomienky na detstvo. 17. Objavil planétu urán. 18. július Geyer a martin róth. 19. stoja viac
ako torta. 21. Za detský kočík. 22. Života obdobie šťastia.
23. Tak sa pominie svetská sláva. 24. jiří Brdečka; alkohol
podávaný v malých dávkach neškodí v akomkoľvek množstve. 25. s pokojnou mysľou.
Vyhrávajú: 25 € - G. šimková z Košíc; po 5 € - T. hlinková z P. Bystrice, e. Bertalanová zo s. n. vsi, m. capková z martina, r. hulej zo Žabokriek, m. stančeková z Bratislavy, a. šatarová z vígľaša, š. janošec z Trenčína, a.
sýkorová zo Zvolena, m. Žaludková z Gelnice, K. sorádová z Trnavy.

SúŤaŽ
stvárňoval postavy intrigánov, zradcov a démonické,
diablom posadnuté typy, ale i hrdinov zápasiacich so
skepsou, milujúcich smutno-trpkastý humor.
Vyhrávajú: 25 € - L. ambrová z Komárna; po 5 € - m.
Olšovský z Púchova, j. Gemza zo s. hanušoviec, v. Papcunová z B. Bystrice, v. struhárová z hrachovišťa, e. anguš z michaloviec.

plUS
13. Zabudli vytesať moje meno. 20. najmä ako kráľovskí úradníci. 26. skolabuje doprava na zemi aj vo vzduchu.
Vyhrávajú: 15 € - j. Luptáková z Prešova; 7 € - T. vrábľová z Trenčína; po 5 € - š. Pupák z hurbanova, m. vlčko
z Partizánskeho, a. skokan z martina, j. Kováč z Popradu, m. Pribylincová z Brezna.
Kniha z vydavateľstva Slovenský spisovateľ: v. ficková z Topoľovky.

VŠETKýM VýhERcOM blahOŽElÁME!

