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OSMIČKa

1. Zguľujem vás, veď uvidíte. 2. ale u nás sa kradne aj
bez nej. 3. nevie otec, matka, ani dobrá kamarátka. 4. Člo-
vek rozpráva bez pochopenia. 5. je siedme najrozsiahlej-
šie. 6. Perzeus odťal hlavu. 7. Za symbol klebetnosti. 8.
Pracovníka, ktorý je zvyknutý poslúchať. 9. hondurasu; 
domnieval, že pristál v Indii. 10. neťahá viac, ako môže. 11.
Bude odbočovať doprava. 12. Potrebujeme láskavosť a
miernosť. 14. a to musia ešte chodiť do roboty. 15. Psíkovi
chvost nenarovnáš. 16. Florentského meštianstva. 17. Pre
pozorovateľa. 18. chránenej prírodnej rezervácii. 19. sa
postavím na váhu. 21. nehoda a pohreb. 22. druhá polovi-
ca lekárov. 23. Zistiť, prečo nejde internet. 24. hlúposť je
choroba ducha. 25. Zostaň mu priateľom navždy. 

Vyhrávajú: 20 € - m. marko z Prešova; po 5 € - d. hudá-
čová z Bratislavy, l. šebo z Košíc, Ľ. jurčíková z Topoľčian,
v. Kráľová z Trenčína, m. capková z martina, Ľ. ševerová 
z vrbového, G. števková z revúcej, m. radimáková z Ivan-
ky pri dunaji, l. Olivová zo Závodu, d. sýkorová zo štitár. 

SúŤaŽ

Pojednanie s. a. d. Tissota: Zpráva pro lid obecní ve
vsech bydlíci, kterak by zdraví svého chrániti a v nemocech
sobě pomáhati měl k obecnímu dobrému.  

Vyhrávajú: 20 € -s. javor z Prešova; po 5 € - a. heško 
z Bratislavy, T. vilémová z v. levár, j. miškovič z B. Bystrice,
a. michaligová z v. nad váhom, r. Červenák z lučenca.

plUS

13. áno vie, veď ma pol hodiny naháňal. 20. a od ktorej
si písal svoje meno. 26. láskavým človekom, vždy ochot-
ným pomáhať druhým. (Ospravedlňujeme sa za vypad-
nutý riadok pod obrazom knihy. chýba: sKaraBeusr).

Vyhrávajú: 10 € - T. stanček z P. Bystrice; 7 € - d. aux-
tová z Trnavy; po 5 € - a. Ozanková zo Žarnovice, h.
hrková z Bratislavy, B. horváth z nitry, B. slavkovská 
z Popradu, m. vargová z hanisky. 

Kniha z vydavateľstva Slovenský spisovateľ: P.
dudová z Galanty. 


