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osmIČKa

1. lietam vzduchom ako vták. 2. Tak, ako sú šaty ich
ozdobou. 3. Ti stále slúži zdravie. 4. mnoho dažďa v ok-
tóbri, mnoho vetrov v decembri. 5. jednými z najkrajších
na celej oblohe. 6. na pomoc hydre. 7. Obuvník z jeru-
zalema. 8. Tak sa rozvediem a vezmem si mladšiu. 9. Po
Floridu; ktorý by umožnil cestu do Číny. 10. Povrchu sú
neriešiteľné. 11. mali by sliepky hrozný život. 12. recepty
na výrobu šťastia a krásy. 14. nebudete veriť vlastným
očiam. 15. ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať. 16. Kto-
rej ikonografiu inovoval. 17. do oblasti novú úrodnú pôdu.
18. hinco bol tajomný trpaslík. 19. hľadia do mobilov. 21.
ako miestnosť bez okien. 22. Byť mierny voči druhým. 23.
neviem, ja ešte všetky bary v meste nepoznám. 24. Ob-
chodu a podstatou blahobytu. 25. je práve vytrvalosť. 

vyhrávajú: 20 € - m. siváková z ružomberka; po 5 € - j.
málik z revúcej, d. sokolovská zo s. n. vsi, m. majgútová 
z rožňavy, n. horvátová zo s. Ľupče, s. jelenčíková z n. hu-
ty, m. dulinová z lipian, a. Poláková z martina, j. slíž z Bela-
díc, P. mlynský z P. Bystrice, s. Taricsová z n. Zámkov. 

súŤaŽ

Bol autorom, ktorý vedel podať históriu tak, že tomu ro-
zumel každý, či už univerzitný profesor alebo obyčajný
človek - a v tom bola jeho veľkosť. 

vyhrávajú: 20 € - m. rusková z Piešťan; po 5 € - m. vaj-
da z Bytče, j. Krutý z B. p. Bradlom, j. cimermanová z nemiec,
a. Kuklová zo Z. moraviec, j. vyskočániová z l. mikuláša. 

plUs

13. Prestal som vysávať, začal som nasávať. 20. a za-
kladateľ obce Betlanovce. 26. Kniha, ktorá vyvolala obrov-
ský škandál. 

vyhrávajú: 10 € - a. Krajčiová z Bratislavy; 7 € - P. Pav-
lovič z Prešova; po 5 € - F. cidorik z Trenčína, m. špak 
z Košíc, m. stančeková z Bratislavy, e. Bučková z Košíc,
a. rybošová zo sliača.

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: Ľ.
adamčík z P. Bystrice.

všetKým výhercom blahoŽeláme!


