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osmIČKa

1. keď som rybu ulovila. 2. čítacia lampa na nočnom
stolíku. 3. oni si napriek tomu veselo spievajú. 4. keď ne-
bežíš, je isté, že prehráš. 5. Celé na južnej oblohe. 6. na
vrchu parnas. 7. a vlk ako praotec. 8. lebo ja som včera
navarila na dva dni. 9. bobuľami; druhým a tretím rokom
života. 10. nevzdelané dieťa. 11. Že mám dobrú náladu.
12. keď je príjemná. 14. ako veľký, dobrý úmysel. 15. pi-
je veľa mlieka, rastie ako z vody. 16. veľký maliarsky cy-
klus. 17. Zvyklo sa nazývať. 18. dvojicou poľských báda-
teľov. 19. neradujeme zo života. 21. všetko, čo vieme. 22.
struny zostanú naveky. 23. Je tá, že vždy prestane. 24. Je
dobrá žena, zlá je najhorší údel života. 25. a nie nejakej in-
štitúcii. 

vyhrávajú: 25 € - i. svitok zo sp. n. vsi; po 5 € - J.
pavlík zo sniny, i. gallová zo sučian, m. sucháň z neslu-
še, p. dudová z galanty, k. sluková z michaloviec, m. pe-
tráš zo Žiliny, m. Tóthová z rožňavy, s. Fabianová z v.
medzeva, T. mikitová z r. soboty, J. bečker zo s. vlách. 

súŤaŽ

oficiálne teda debutoval vo filme v roku 1946 ako mla-
dík na zábave v prvom slovenskom dlhometrážnom filme
martina Friča varúj...!

vyhrávajú: 25 € - k. berková z prešova; po 5 € - k. Ti-
chá z počarovej, n. nemcová z levíc, m. vaščurová z ko-
šíc, m. Horchájová zo šale, J. kulifaj z pohorelej.

plUs

13. Zatiaľ nič, to je len reklama. 20. mali aj svoje vlast-
né univerzity. 26. o nekonečných otázkach a hľadaní po-
chopenia tam, kde ho niet.

vyhrávajú: 15 € - š. kolová z d. kubína; 7 € - a. mi-
chaliková z vranova; po 5 € - m. ondrisová z myjavy, v.
Ficková z lieskovca, k. sorádová z Trnavy, Ľ. lauríková
z d. plachtiniec, m. Zábranský z lúčok.

Kniha od autorky: a. ilčík z moravian.


