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osmIČKa

1. Prevláda predvianočná nálada. 2. mikuláš vraj príde
zase, nosí deťom balíčky. 3. nám nikdy nezovšednie, ani
v novom roku. 4. je v skutočnosti veľký, ak je darovaný 
s láskou. 5. Po 15 až 40 nakopené v šúľkoch. 6. Trpké plo-
dy sa nakladajú. 7. Kráľovského zvieraťa. 8. ja viem dra-
hý, ale musíme aj jesť. 9. vyskytuje sa po celom svete;
malé ryby. 10. nevyviazneme živí. 11. soľ zdá byť slanšia.
12. uspokojili ostatných. 14. Čo sa mýlia, ale tých, čo kla-
mú. 15. Tak treba ísť vpred. 16. v alžbetínskom. 17. v po-
dobe venca. 18. K otravám včelím medom. 19. so zlom
nikdy neprehrá. 21. Bez jediného klinca. 22. Žiť ako dvaja,
čo nemajú nič. 23. Prajem vám krásne sviatky. 24. mak,
ktorý museli dievčatá pozbierať. 25. Zamerajú na môj tuk. 

vyhrávajú: 25 € - n. Horváthová z levíc; po 5 € - a.
novajovský z novej ľubovne, B. Flóriánová z Bunetíc, P.
ružička z vrakúňa, j. mikloš z Otrhánok, I. Farkaš z Brez-
na, a. virgalová z Bardejova, v. marko z Trnavy, K. ren-
došová z Gelnice, j. málik z revúcej, v. Bakajsová z ra-
koviec nad Ondavou. 

súŤaŽ

v jeho bohatej hereckej biografii dominujú charakterovo
ušľachtilé a vyrované typy, vytvoril však aj rad rozporných
a záporných, ale aj rýdzo komediálnych úloh. 

vyhrávajú: 25 € - K. Kováč zo serede; po 5 € - m. dic
z Popradu, G. vašková z Bratislavy, T. šidlovská z liptov-
ského mikuláša, e. seligová z Prešova, r. Heglas z Bra-
tislavy.

plUs

13. Hľadajte hladného zajaca. 20. najväčší objem pod-
zemného ľadovca na svete. 26. a uskutočňuje svoje sny,
aj tie pochabé. 
vyhrávajú: 15 € - v. Balog z Prešova; 7 € - Kotrbancová
z višňového; po 5 € - v. Čehiľ z vysokej nad uhom, m. še-
metka z Tornale, m. Zvonárová z vyšného Kubína, j.
štrbo z Trávnice, ľ. Gašparová z Kráľovej pri senci.

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: P. ca-
var z Hnúšte.

abEcEdnÉ vŠElIČo

o 8/2022: 1. šúr pri Bratislave. 2. sa zaslúžili najmä ja-
ponci. o 9/22: 1. 14. 2. už z atiky. o 10/22: 1. umelá dru-
žica jupitera. 2. viac než päťdesiat mesiacov. o 11/22: 1.
Pochádza z dažďových lesov južnej ameriky. 2. Kakaové
maslo. o 12/22: 1. model voiturety typu a. 2. Osobne za-
viezol do budovy. 3. loevenstein.

vyhrávajú: 15 € - j. Kolesár z Banskej Bystrice; 7 € -
a. michaligová z vinohradov nad váhom; po 5 € - v. Kuz-
miaková z Prešova, j. Krajčí z jablonového, j. Gemza zo
spišských Hanušoviec, m. Žaludková z Gelnice, a. leho-
taiová zo Žiaru nad Hronom.

vŠEtKým výhErcom blahoŽElámE!


