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1. si mrázik sadne. 2. Bol by dubový peň najväčším mu-
drcom. 3. svadbu a hrebeň bol predzvesťou choroby. 4. ak
ste to schopní vysvetliť vlastnej babke. 5. Takmer celé na se-
vernej oblohe. 6. afrodita. 7. Oddávali sa nerestiam. 8. ale
bolo mi vás ľúto, ako ste tu jediný stál. 9. Po aljašku; Kana-
dy dostalo na mapu sveta. 10. Pre druhých, má naozaj cenu.
11. svokra so mno nerozpráva. 12. je svet v malom. 14.
všetko o niečom a niečo o všetkom. 15. na známe mená vy-
dlabané do kameňa. 16. štúdium svetelných efektov. 17. Bol
milencom rímskeho cisára. 18. hviezdoslavov vodopád. 19.
stráca energiu na hlúposti. 21. neuvidíš komára. 22. vytvor
si život, ktorý budeš milovať. 23. a ja zasa do roboty. 24. ako
ju potom prerušiť. 25. so životom niekoho iného. 

vyhrávajú: 20 € - P. sabaka z Popradu; po 5 € - j. jab-
lonský z K. n. mesta, m. jendúsek zo Žiliny, Z. Bajusová zo
š. draviec, r. Kubicová z Kolačna, m. Oravec z Košíc, T. al-
mášiová z Trnavy, e. šujetová z P. n. vsi, a. Garaničová zo
s. ľubovne, B. sládoková z detvy, m. Ondrisová z myjavy.

súŤaŽ

Konzervoval barokový hlavný oltár a kazateľnicu, v Čer-
venom Kláštore reštauroval slnečné hodiny a v rodnej
lechnici súsošie Piety v miestnom kostole sv. jodoka. 

vyhrávajú: 20 € - K. Kostelanská z P. Bystrice; po 5 € - m.
halák z vidinej, j. Kopanicova z martina, v. Baláž z Krom-
pách, ľ. hudáčková z Popradu, m. jančeková z Pružiny.

plUs

13. a zo zvyšku živí celú rodinu. 20. Povýšená do gróf-
skeho stavu. 26. Bol vojakom, vášnivým milencom, emig-
rantom a samozrejme spisovateľom.

vyhrávajú: 10 € - a. Krkošková z Čadce; 7 € - m. dani-
šová z hlohovca; po 5 € - m. drusová z levoče, s. Zlocha
z lazov p. makytou, a. Beharková z Pribyliny, d. necpalo-
vá z martina, e. Kundalová z Paty. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: a. šve-
cová z G. Polomy.

všetKým výhercom blahoŽeláme!


