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osmIČKa

1. Kvety im už rozkvitajú. 2. dokonalá, len milujúci majú chy-
by. 3. v tieto veľkonočné sviatky. 4. sladkosti je lepší ako teta,
ktorá nám hrá na klavíri. 5. Prvá objavená premenná hviezda. 6.
Kráľovská dcéra. 7. s býčou hlavou. 8. Je priam neuveriteľné, čo
všetko do nej vojde. 9. Orechami; až piatich kilometrov. 10. sa
pozeráme s láskou. 11. musí vytrpieť rany aj od vrabcov. 12. ale
skazou lásky. 14. ruku nato, máš domáce väzenie. 15. nám
umožňuje spoznávať pravdu. 16. K vlastnej forme fauvizmu. 17.
Galaktický pól. 18. Červeného lišajníka. 19. Bohatne aj zo svo-
jich útrap. 21. Pri zhnitom zhnije. 22. Predstáv dobra. 23. láska
uletí oknom. 24. so životom iných ľudí. 25. len málo predností.

vyhrávajú: 25 €- B. Janoš z Bratislavy; po 5 € - Ľ. sivčáková
zo Zákamenného, s. luhová z Púchova, J. Pinďák z Handlovej,
B. sládoková z detvy, J. mikula z dojča, I. Janíková zo Zbyňo-
va, J. civáň z nitry, Ľ. Puškášová z Kriváňa, I. Burica z Turian,
Ľ. Kotuliak zo stropkova.

súŤaŽ

vďaka svojskému spôsobu herectva a hlavne radošinské-
mu dialektu sa stala nezabudnuteľnou postavou slovenských
divadelných dosiek. 

vyhrávajú: 25 € - K. lipka z Košíc; po 5 € - n. markovi-
čová z P. Bystrice, Ľ, svobodová z H. Trnávky, f. dzurenko 
z Kežmarku, s. vlčková z Partizánskeho, d. uher zo skalice.

plUs

13. Tým, čo nosia nohavice, veľa dobrej slivovice. 20. Ktoré sa
delili na prepošstvá. 26. Takisto agenta britskej tajnej služby. 

vyhrávajú: 15 € - G. Ivanová z Bratislavy; 7 € - B. Kovacký 
z Trenčína; po 5 € - a. silvestrová zo Zborova, J. štrbo z Tráv-
nice, J. šálka z lieseka, O. Broškovičová z Jasovej, H. Hrková 
z Bratislavy.

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: H. lindáková
zo slavošoviec.

abEcEdnÉ vŠElIČo

o 12/20: 1. Hranatý tvar. 2. sú to krátke nápisy alebo iba me-
no. 3. v dánsku sa zjavili až začiatkom vikinského obdobia. o
1/21: 1. minimálne štyridsať jedincov. 2. Pästný klin. o 2/21: 1.
vtáky lesných aj stepných biotopov. 2. Tri až sedem. 3. dokonca
i škodcami poľnohospodárskych plodín. o 3/21: v r. 1513 špa-
nielsky conquistador v. n. Balboa. o4/21: 1. v malom množstve.
2. v Gemeri.

vyhrávajú: 15 € - B. dobrota zo Zvolena; 7 € - m. matija zo
sabinova; po 5 € - I. lipáková z chotče, J. Humaj z Piešťan, v.
Krestianková z B. Bystrice, B. Bezáková z Bratislavy, Ľ. Juhaso-
vá z Prešova.

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!


