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oSmIČka

1. mladá žena, isto bude zaľúbená. 2. aby ho dosia-
hol, nie aby sa ho zmocnil. 3. Dni v aute na dne prie-
pasti a mesiac v nemocnici. 4. ničím iným než pred-
časným nebom. 5. Jeho južnou časťou prechádza
ekliptika. 6. Sa rýchlo vyprázdňovalo. 7. Za symbol
skromnosti. 8. tak už mi nebude mať čo strážiť. 9. Si-
belius park; obchodnom centre Forum. 10. Detí sa du-
ša uzdravuje. 11. aj tak mi spadne na zem. 12. oboje
je v srdci človeka. 14. ako ti tieklo do topánok. 15.
Scestie toho, kto nepozná mieru. 16. Sa stal dvorným
maliarom. 17. ťahať na drevených podstavcoch. 18.
S vysokým obsahom vápnika. 19. než vo všetkých kni-
hách. 21. Lebo nemáte zámok. 22. Druhí sú ochotní
nechať ich pracovať. 23. pakľúčom. 24. urobiť, je od-
dychovanie. 

prišlo nám 598 riešení.
vyhrávajú: 17 € - marta Komorná z nitry; po 3,50 €

- viera bočkorová z Košíc, Svetlana Kubalová z valče,
marián odvah z Kotešovej, ondrej augustin z bratisla-
vy, Jozef vlčko z partizánskeho, Gejza polanecký 
z Košíc, adela Zálehová z prešova, anna Kútniková 
z Humenného, emil šoltés z prešova, pavel adam 
z vígľaša.

SÚŤaŽ

mladá švédka si získala americké publikum najmä
svojou prirodzenosťou, ktorou sa od vtedajších ame-
rických hviezd zásadne odlišovala. 

prišlo nám 556 riešení.
vyhrávajú: 17 € - mária Sladečková z bratislavy; po

3,50 € - Gabriela Jurčová z partizánskeho, mária no-
gová z bardejova, mária udvardyová z Haliče, eva
Kostková z Dubnice nad váhom, ivan majcik zo Sene.

PlUS

13. Ja som si ju najskôr umyl mydlom. 20. pomocou
ručného kľukového pohonu. 25. človek, ktorý sa
usmieva keď mu ide všetko zle, už vymyslel na koho
zhodí tú vinu.

prišlo nám 549 riešení.
vyhrávajú: 10 € - magdaléna Habšudová z považ-

skej bystrice; 7 € - anton michalides z nového mesta
nad váhom; po 3,50 € - Jozef vlčko z partizánskeho,
Zdena Záhoráková z revúcej, marta Kuchtiaková zo
Zuberca, Silvester Gustáv z Dobšinej, Ján Kubaliak 
z Lučenca.

všetkým výhercom blahoŽeláme!

s18_s18.qxd  16.9.2015  11:00  Stránka 1


