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oSmIČka

1. prišiel k nám lásky čas. 2. dostaneme jedenásť
oscarov. 3. sa s ním človek delí. 4. oceníte piate ko-
leso na voze. 5. o polnoci v polovici novembra. 6. ob-
raz posvätného nílu. 7. prebudenie k životu. 8. iba to,
že veľmi pekne ďakujem strýko. 9. Grand place; je tes-
tom trpezlivosti. 10. partnerstvo či priateľstvo. 11. bo-
lesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá. 12. Že sa
šťastne smeje. 14. ešte len na začiatku tej, ďalšej. 15.
je plný v kvete, krajší v roku nenájdete. 16. typické
obrazy krajín. 17. by musel zjesť celé hory čokolády.
18. z ktorého sa snažili ťažiť soľ. 19. ani pes neštekol.
21. je tajomná, zradná, nestála, krehká. 22. Životných
krás! 23. Kým si nevykopal novú. 24. ani tresty, sú tu
len dôsledky. 25. Keď v nedeľu popoludní prší. 

prišlo nám 594 riešení.
vyhrávajú: 17 € - viera chupáčová z bratislavy; po

3,50 € - anna Kuľhavá zo zborova, Hermína Mikulová
z dubnice nad váhom, Miriam benianová z nitrianske-
ho pravna, Maja becová z dolného Kubína, Mária ilči-
nová z olcnavy, emília vlčková zo zvolena, Mária Ko-
nečná z Malaciek, oľga selecká z bziniec pod javori-
nou, Mikuláš Hraško z brezna, františek arendáš 
z Gelnice.

SÚŤaŽ

vystavoval svoje diela v new yorku, v Moskve a 
v roku 1937 na svetovej výstave v paríži, kde získal
striebornú medailu za knižnú grafiku a ilustráciu.

prišlo nám 547 riešení.
vyhrávajú: 17 € - valéria podkonická z prievidze;

po 3,50 € - Monika bednárová z drahoviec, zuzana
suhayová zo serede, tatiana ešeková z trnovca nad
váhom, viera pavlusová z Radole, Mária budická zo
spišskej novej vsi.

PlUS

13. on tam dnes nebol. 20. tak dávali dvojnásobne
viac svetla. 26. Keď nájde dieťa peniaze, kúpi si šteňa.

prišlo nám 565 riešení.
vyhrávajú: 10 € - vanda čierna z bánoviec nad be-

bravou; 7 € - Marta dobošová z trnavy; po 3,50 € -
vlasta sásová zo senice, Mária veberová z trenčína,
emília eliašová z Kremnice, dušan petrák z veľkého
Krtíša, Miroslav Kútnik z Humenného.

všetkým výhercom blahoŽeláme!


