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OSMIČKa

1. Takéto vločky z neba padali. 2. jedno akej farby je
tvoje Ferrari. 3. starý, nech sa nám v ňom lepšie darí. 4.
Keď niekoho objímeš a on teba ešte silnejšie. 5. hviezda
nemá nijaké meno. 6. antoina lavoisiera. 7. Pokánie a
utrpenie. 8. ja som si k vám prišiel odpočinúť. 9. Oceánii;
o arktických a antarktických vodách. 10. najlepšie prispô-
sobiť. 11. lepšie, ako byť v robote. 12. veľmi nešťastný.
14. len tých, ktorí sa na nich len hrali. 15. len aby ho tú-
to zimu bolo dosť. 16. Pohyb a horné osvetlenie. 17. Oz-
načil podľa súhvezdí. 18. v poslednej dobe ľadovej. 19.
Požičaj mu peniaze. 21. nesmeješ vlastnej žene. 22. aké
v skutočnosti sú. 23. Čítanie, starí autori. 24. všetky hlúpe
hlavy. 25. chce ísť, tam si cestu nájde. 

Vyhrávajú: 20 € - K. jelen z Bratislavy; po 5 € - B.
hruštinec z Tvrdošína, T. ložeková zo salky, j. štrbo 
z Trávnice, m. Beniaková z n. Pravna, s. Fabianová z v.
medzeva, I. gallová zo sučian, m. vrábel z Pružiny, P. Pu-
sztai z Krompách, j. Bečker zo s. vlachov, e. vargová 
z m. Kameňa.

SúŤaŽ

s postupom času však nielen stratil nadšenie pre ko-
munizmus, priradil sa dokonca k jeho nekompromisným
odporcom, za čo bol perzekvovaný. 

Vyhrávajú: 20 € - P. holková z Košíc; po 5 € - j. Kri-
žalkovičová z lipian, a. švaňová z Krásna n. Kysucou, h.
gurková zo staškoviec, T. mikitová z r. soboty, h. Ze-
mánková zo Žiliny.

plUS

13. a tu máte nájomné za prvé tri mesiace. 20. v hornej
časti Žitného ostrova. 26. Postupne dopĺňa ďalšie dieliky
napínavej skladačky. 

Vyhrávajú: 10 € - K. manková z Čadce; 7 € - v. Bilko-
vá z nitry; po 5 € - a. Knapeková z ráztočna, h. cupero-
vá z Bardejova, I. lincényi z jasovej, v. rusnáková zo Ža-
karoviec, Z. Fleischhackerová z B. Kostola. 
Kniha Slovenský spisovateľ: K. rendošová z gelnice.


