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osmIČKa

1. užijú si krásy morí. 2. chytiť človeka pod krkom ako
za srdce. 3. nie, náš autobus! 4. ak má partitúru v hlave
ako hlavu v partitúre. 5. šupka po dozretí puká tromi
chlopňami. 6. Orieškovú chuť. 7. Podľa vlastných pred-
stáv. 8. vždy som im povedal, že je to pre teba. 9. Od-
padky; najmenší pohyb koristi. 10. druhý človek cíti. 11.
učia nás o čom je život. 12. To nebude trvať dlho. 14. lep-
šie jedno leto ako sto zím. 15. Keď nie je ochota, zlá je ro-
bota. 16. Kvetinové a banketové zátišia. 17. Orientačné
body pre námorníkov. 18. v pivnici alebo v chladničke. 19.
Je každý pod parou. 21. Potrebuje mať pri výbere šťastie.
22. Takmer nesmrteľný. 23. ale nikto ich nevidel. 24.
a idioti im veria. 25. už sa nikdy nevráti.

vyhrávajú: 25 € - B. vojtko zo Žiliny; po 5 € - h. haj-
dúšeková z Prievidze, h. cuperová z Bardejova, T. almá-
šiová z Trnavy, I. Poláková z Pružiny, a. Butašová zo šte-
fanova, š. Suchánska z veľkého Krtíša, a. Poláková 
z martina, m. Kaňuk z Popradu, K. vojtková z michaloviec,
m. Salugová zo Spišského hrušova.  

súŤaŽ

Skúsenosti a zážitky z obdobia sedemdesiatych rokov,
keď pre svoje politické postoje a podporu charty 77 ne-
smela publikovať, vyjadrila v knihe lukavické zápisky. 

vyhrávajú: 25 € - B. matovičová z hlohovca; po 5 € -
Z. Bedrunková z Bratislavy, n. horvátová zo Slovenskej
Ľupče, Z. valachová z lúčnice nad Žitavou, h. Gogaľová
z Bratislavy, m. horehájová zo šale.

plUs

13. nemôžem sa dívať, ako publikum trpí. 20. S ojedi-
nelým výskytom dómov a siení. 26. v knihe sa zároveň
dočítate aj o siedmych princípoch liečenia. 

vyhrávajú: 10 € - K. mravec z Košíc; 7 € - S. miklík 
z ružomberka; po 5 € - d. agócsová z rimavskej Soboty,
e. Sokolovská zo Spišskej novej vsi, Z. Bujdošová zo
Stropkova, m. Jakubeková z Tatranskej lomnice, v. Se-
manová zo Sloviniek. 

Kniha z vydavateľstva noXI: J. Jablonský z Kysucké-
ho nového mesta.

abEcEdnÉ vŠElIČo

o3/2022: 1. dvojzmyselné veštby. 2. Theosius veľký.
o4/2022: 1. vo forme gule. 2. hlavne na miestach s nedo-
statkom svetla. o5/2022: 1. na rube obraz Jána Krstiteľa.
2. róbert z anjou. o6/2022: 1. v prevrátenej polohe (dolu
chrbtom). 2. mihalnice majú zrastené. o7/2022: 1. Oslobo-
dil ju od povery. 2. vždy iba pomáhať.

vyhrávajú: 15 € - G. andičová zo Starej Ľubovne; 7 € -
m. miškovič zo Zlatých moraviec; po 5 € - š. Greňa zo
Spišského Bystrého, m. Bednárová z Popradu, I. Kubicová
z Partizánskeho, v. Baláž z Krompách, l. Belica z levíc.


