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osmIČKa

1. všetky si ich pozbierame. 2. lebo vedie výlučne iba nočný
život. 3. na mesiaci je všetko šesťkrát ľahšie. 4. cítiť tak, ako by
ste sa mali cítiť aj bez piva. 5. v mnohých súhvezdiach nepo-
všimnutou. 6. vzduchové čerpadlo. 7. Ďalší list drží lev. 8. To bu-
de najskôr váš anjel strážny. 9. figami; im slúži k hlasovému pre-
javu. 10. Trvá celý život. 11. Popredku kožu z medveďa. 12. Kru-
tejšej ako predtým. 14. aby si spoznal, ako málo vieš. 15. Za hla-
vou a nie s pištoľou v ruke. 16. vizuálne kvality svetla. 17. v nie-
koľkých atlasoch. 18. frkotajúceho potoka. 19. s celkovou po-
rážkou. 21. nemal by kto stavať pomníky hrdinom. 22. Psov ako
priateľov. 23. Dnes kradnú aj slušní ľudia. 24. ako žiť na kole-
nách. 25. ako na seberovného. vyhrávajú: 25 € - j. Kott 
z Bratislavy; po 5 € - j. Klučiar zo Žiliny, T. škriniarová zo Žiaru
n. Hronom, a. Brisuda zo Žabokriek, f. solák st. zo sp. n. vsi, T.
jankovský z Dlhej, a. michaligová z vinohradov n. váhom, D.
sokolovská zo sp. n. vsi, s. Brňáková z námestova, H. Garaio-
vá z Podolia, m. šurková z n. Bane.

súŤaŽ

vydržal pri ňom od roku 1965 až do roku 1988 (s prestávkou
v roku 1975), teda celých 23 rokov, a postaral sa tak o najdlhší
komiks v československej histórii. vyhrávajú: 25 € - K. somoro-
vá z Dubnice n. váhom; po 5 € - K. jendrísková zo Žiliny, j.
Gemza zo sp. Hanušoviec, B. Izakovičová zo senice, m. Koc-
mánek z H. Hričova, a. Krajčiová z jablonového.

plUs

13. ale ja som sa smial. 20. Prísnu polovojenskú dis-
ciplínu. 26. v knihe sledujeme osudy umelca od útleho
detstva až do predčasnej smrti. vyhrávajú: 15 € - m. ši-
mečková z michaloviec; 7 € - j. vojtek z vrábeľ; po 5 € -
K. Duhárová zo Žiliny, a. Heleczová z n. Zámkov, Ľ. lau-
ríková zo s. Plachtiniec, m. muličáková zo smolníka, m.
Palaščáková z Bunetíc.

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: s. Ťa-
žiarová z Prievidze. 

abEcEdnÉ vŠElIČo

o 5/21: 1. Červivosťou. 2. na kompóty, šťavy, džemy, sirupy,
vína a destiláty. 3. a to najmä proti hnačkám. o 6/21: 1. West
pocket revue. 2. caesar. 3. sústredili okolo seba ďalších hercov.
o 7/21: 1. jednoduchá zvonkohra. 2. Tenorový. o 8/21: až do
začiatku mája. o9/21: 1. Oaxaca. 2. Pyramída obložená platňa-
mi (sú to písmená vo štvorcoch okolo písmen x). 3. vnútri omiet-
nuté.  vyhrávajú: 15 € - m. rajec z Prešova; 7 € - l. Belica 
z levíc; po 5 € - a. Baková z Galanty, v. Čehíľ z vysokej
n. uhom, D. rúrová z n. Ľubovne, a. Knapeková z ráz-
točna, j. Kopanicová z martina.

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!


