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osmIČKa

1. vonku kvietky zamŕzajú. 2. Peňaženka plná, ale
srdce by bolo prázdne. 3. dievčatám kúdele i podpálili. 4.
To, čo vieme, je kvapka, čo nevieme, je oceán. 5. majú
predĺžený alebo ohnutý vrchol. 6. sa konzumujú surové.
7. Z nadprirodzených. 8. sestra je letuška a tiež nevie lie-
tať. 9. sardinky; nepredstavuje žiadnu hrozbu. 10. Záleží
na tom, kto ju používa. 11. levov, ktorú vedie baran. 12.
vďaka ktorým kvitneme. 14. A prvou láskou pre dcéru. 15.
Každému, koho stretne. 16. emočné pôsobenie výjavu.
17. s určitými drahými kameňmi. 18. Či kožnými testami 
s medom. 19. Ale susedia nikdy. 21. Ženy a žena myši. 22.
veľa urobiť, bez času nič. 23. na poslednú chvíľu. 24.
Zneste vajíčko! 25. hovoria o iných ľuďoch.

vyhrávajú: 25 € - c. marková z martina; po 5 € - A. Be-
harková z Pribyliny, f. dzurenko z Kežmarku, J. Kostík 
z Kružlova, K. Karľová z Belej nad cirochou, š. Gmuca 
z margecian, m. Puterová z Brestovian, J. Pavlík zo sniny,
m. Beniaková z nitrianskeho Pravna, m. Čierniková zo Ži-
liny, e. vyčislíková z Bojníc.

súŤaŽ

no blysol sa aj tým, že dokázal naživo komentovať aj
stretnutia v šachu a šerme, ktoré považujú mnohí reporté-
ri za nekomentovateľné. 

vyhrávajú: 25 € - s. Podlipný z Bánoviec nad Bebra-
vou; po 5 € - v. Čížová z Brezolúp, J. váriová z Bratisla-
vy, K. Gužáková z malinova,  A. Zríniová z hlbokého, I. li-
páková z chotče.

plUs

13. Tomu nerozumie, ale každý do toho hovorí. 20.
viedlo hľadanie Jánošíkovho pokladu. 26. A nostalgiou za
čímsi neurčitým, čo ich mladým hrdinkám bolestne chýba. 

vyhrávajú: 10 € - Z. láliková z Banskej Bystrice; 7 € -
h. medveďová z Krompách; po 5 € - A. Ozanková zo Žar-
novice, r. Koníková z Križovian nad dudváhom, m. Ber-
číková z Pohronskej Polhory, O. šprtková z dubnice nad
váhom, J. Janigová z Kluknavy.

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: m. Ka-
ňuk z Popradu.


