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osmIČKa

1. Každý vraví, sužujú nás horúčavy. 2. a keď odchádza-
jú, berú so sebou autá aj domy. 3. Kôň stratil dvadsať kilo-
gramov. 4. Ktorí nestoja za to, aby sme s nimi hovorili. 5.
v oblastiach južne od ôsmej rovnobežky. 6. do východnej
Indie. 7. dúha ako Božie znamenie. 8. Po čínsky a ten dru-
hý je jeho tlmočník. 9. semenami; boli prvými primátmi 
v kozme. 10. Patrí život, a tým je odvaha. 11. radšej seba,
ako svoje auto. 12. Ostatné: právo žiť a milovať. 14. ale
okamihmi, ktoré nám berú dych. 15. na ktorom každý hrá
svoju úlohu. 16. vyšli v diele O umení. 17. v roku 1683 Tur-
kov pri viedni. 18. Zvanej suchý zadok. 19. ale jedna z nich
je lož. 21. Kúpiť hodiny, ale nie čas. 22. humor, je každému
na smiech. 23. u nás sa neurodia ani zemiaky! 24. úprim-
ne ako z našich vlastných. 25. Kamienky na pláži života. 

vyhrávajú: 25 € - m. marková z martina; po 5 € - a.
raučina z v. Blahova, s. Kysucká z Bratislavy, I. Kubico-
vá z Partizánskeho, m. regensbogenová z helcmanoviec,
a. lámiová z martina, m. majgútová z rožňavy, e. uhrin-
čaťová z B. štiavnice, a. Poličeková zo sielnice, T. vilé-
mová z v. levár, d. halák z lučenca.  

súŤaŽ

už na druhý deň po svojom zvolení totiž ochorel na malá-
riu a zomrel skôr než sa mohla uskutočniť jeho intronizá-
cia (uvedenie na pápežský stolec).

vyhrávajú: 25 € - d. dobrovodovský z nitry; po 5 € - T.
ložeková zo salky, l. chrenová zo Žitavian, j. Kostík 
z Kružlova, j. slíž z Beladíc, m. Pisarčíková zo sp. s. vsi.

plUs

13. To bude tým, že ste rytier. 20. spojené s mestským
prostredím. 26. K trúfalým snom novozélandského pesto-
vateľa včiel. 

vyhrávajú: 15 € - K. remeň z dubnice n. váhom; 7 € -
s. javorek z Prešova; po 5 € - h. Košická z Kuchyne, a.
Baková z Galanty, P. Bačínsky z v. Zálužia, m. janitová 
z hriňovej, Z. Plevová z l. mikuláša.

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: v. Ba-
láž z Krompách.

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!


