SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 9/2020
osmIČKa
1. Keď slnečnice rozkvitajú. 2. ale aj padák, s ktorým
padáme. 3. jar, leto, jeseň, zima a prázdniny. 4. Potlesk
prehluší aj hlas svedomia. 5. vidieť iba severnú časť. 6.
Bohyňa héra. 7. Falického charakteru. 8. ani deko, ale robí pokroky v matematike. 9. vtáky; dožíva sa okolo dvadsať rokov. 10. Zmeria svoje sily s prekážkou. 11. S múdrymi ľuďmi minulých storočí. 12. Zdať aj malé veci veľkými. 14. Toľko jedu ako ľudský jazyk. 15. Pomáhajú niesť
naše vlastné. 16. námety s erotickým podtextom. 17. Pomenovaná hviezda. 18. Po väčšinu roka je zamrznuté. 19.
Býva holá pravda. 21. Pre zárodky vajíčok. 22. všetkému,
čo si u iných odsúdil. 23. je nabitá peňaženka. 24. je len
ten, kto za to nič nechce. 25. Pod vedením ovce.
vyhrávajú: 25 € - a. mihalíková z Košíc; po 5 € - j. Kováčik z Trstenej, a. raučina z v. Blahova, v. Kukurová
z Krompách, l. dimunová z habury, P. Bobot zo Žiliny, a.
Poláková z martina, I. jacková z Košíc, m. Bilý z habury,
m. Zvonárová z v. Kubína, m. verešová z Bratislavy.

súŤaŽ
na slovenskej scéne vytvoril dve smerovania postáv:
zložité dramatické charaktery na jednej strane a na druhej
komediálne, dobrosrdečne smiešne.
vyhrávajú: 25 € - m. macková zo Žiliny; po 5 € - r. lipková z lábu, j. azorová z hliníka n. hronom, e. Ďurišová
z Oslian, m. Balátová zo Skalice, j. Provodovský z detvy.

plUs
13. Tak a teraz sú tie melóny už dva. 20. Panstvo so
siedmimi dedinami. 26. Osud ženy, ktorej podoba sa zachovala na doske z topoľového dreva.
vyhrávajú: 15 € - Š. vernárský zo Zvolena; 7 € - j. Kartík z Prešova; po 5 € - K. mutišová z Brezna, m. Pisarčíková zo Sp. S. vsi, v. csölleová z Brusna, g. moravčíková z v. mače, d. girba z Krompách.
Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: m.
Zemčák z levoče.

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!

