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osmIČKa

1. Kopček zmrzliny. 2. Zem je to, čo máme všetci spo-
ločné. 3. si ho nemôže vziať domov. 4. sú rovnakí, len
platy majú odlišné. 5. hlavnou je siedma najjasnejšia
hviezda nočnej oblohy. 6. Zvieratá na Zemi. 7. Znak udat-
nosti a sily. 8. Pretože vyzliekanie tu nie je zakázané! 9.
luskáčik; s veľkou slávou dirigoval. 10. je slabosť rozu-
mu. 11. Opustia všetky iné rozkoše. 12. nešťastia ne-
spoznáme priateľov. 14. je celkom možné, že to nie je že-
na. 15. sa zaoberá pozorovaním druhej polovice. 16. hru
svetla a tieňa. 17. Pohrýzol do päty. 18. Gynekologických
porúch. 19. liekmi, ako alkoholom. 21. aby nepojal mno-
ho priateľov. 22. O hlúposti s hlúpymi. 23. dlho trvá, kým
sa staneme mladými. 24. mäso ruského stepného dobyt-
ka. 25. napácha sebeckosť. Prišlo nám 460 riešení. 

vyhrávajú: 20 € - š. lacko z Košíc; po 3,50 € - s. G.
Tchir z Prešova, j. hercegová zo senice, m. Čepček zo Zl.
moraviec, a. skokan z martina, a. sabonová z jelšavy, s.
ešeková z Trnovca n. váhom, e. stanková z Brezovej p.
Bradlom, j. smotrila zo s. hrušova, s. jelenčíková z n.
huty, v. Papcunová z B. Bystrice.

súŤaŽ

v roku 1919 začal pracovať na projekte mohyly milana
rastislva štefánika na Bradle, ktorá dodnes ostáva 
v očiach verejnosti zrejme jeho najvýznamnejšou stavbou.
Prišlo nám 441 riešení.  

vyhrávajú: 20 € - a. halajová z Brezna; po 3,50 € - Z.
Fleischhackerová z B. Kostola, m. Tomašov z B. Bystrice,
m. dobšovičová z h. dubového, m. stuchlík z ružomber-
ka, a. Zríniová z hlbokého.

plUs

13. Tak mi teda dajte ten včerajší. 20. nápoj bol symbolom
barbarstva. 26. Potom sám vzal život a konečne našiel po-
koj. Prišlo nám 452 riešení. 

vyhrávajú: 10 € - m. jaško z B. Bystrice; 7 € - j. Trúsi-
ková z dubnice n. váhom; po 3,50 € - a. Galašová z mod-
ry, Z. Kalafutová zo sp. n. vsi, r. Krištof z rudna n hro-
nom, I. dzurišová z Bardejova, š. Pupák z hurbanova. 

      
        Kniha z vyd a v a t e ľ s t v a slovenský spisovateľ:
        e. Polenová z dvorov n. Žitavou.


