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osmIČKa

1. Poriadne sa ochladilo. 2. ju vie použiť vtedy, keď je
treba. 3. hudcom husle berie. 4. Kto urobí chybu ako
predposledný. 5. meteorický roj kvadrantidy. 6. vynašiel
pluh. 7. Symbol neústupčivosti. 8. Pani je predavačka, a
nie doktorka. 9. rozprávka leta; na pražskom konzerva-
tóriu. 10. najlepšie ako dokážeš. 11. Sa teplo so zimou
háda. 12. mať čas na zúfalstvo. 14. nepatrí pod naše
zdravotníctvo. 15. muža, ktorý by miloval viacej cnosť
než ženu. 16. Sa venoval prevažne portrétom. 17. v rov-
nakom období. 18. široká škála masáží. 19. Svojej man-
želke. 21. nadvihnúť citrónik. 22. v živote, kto sa naučil
trpieť. 23. Práve ja musím tak ďaleko bývať. 24. a sú-
stredenosť. 25. Pokornejším sa stáva. 

vyhrávajú: 20 € - v. Pašková z Košíc; po 3,50 € - n.
horvátová zo S. lupče, j. lipjancová z Peč. n. vsi, m.
vrábel z Pružiny, d. mihál z Trávnice, e. ambrušová 
z galanty, I. gallová zo Sučian, f. Solák zo Sp. n. vsi,
d. lazovský z Bratislavy, m. Oravec z Košíc, a. šátaro-
vá z vígľaša. 

súŤaŽ

Okrem početných skladieb pre klavír (sonáty, variácie,
rondá, fantázie a klavírne koncerty) písal aj komorné
skladby, opery, kantáty a omše. 

vyhrávajú: 20 € - m. uličná z Bánoviec n. Bebravou;
po 3,50 € - h. gurková zo Staškoviec, h. džačárová 
z rožňavy, v. hutka z Kazimíra, e. vargová z m. Kame-
ňa, m. noga z Prešova.

plUs

13. Pod okom monokel, tak ich mala včera. 20. v Za-
dunajsku a na Žitnom ostrove. 26. nesmie na alžbeti-
nom dvore už nikdy žiť nijaká alžbeta. 

vyhrávajú: 10 € - P. urbanovič z Prešova; 7 € - B.
franeková z Komárna; po 3,50 € - Z. Znaková z gelni-
ce, I. gosiorovský z Kláštora p. Zn., v. Čížová z Báno-
viec n. Bebr., m. maest z v. Kýra, a. Poláková z martina.

všetKým výhercom blahoŽeláme!


