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osmIČKa

1. mnohým kvetom farby vzala. 2. na chvíľu stretnú a
rozumejú si. 3. Im všetko s láskou vrátim, v srdiečku ich
skrývam. 4. len zlý kuchár si neolíže vlastné prsty. 5. Zná-
my hnedý trpaslík. 6. štyri pijúce ťavy. 7. smrti a znovu-
zrodenia. 8. ja som sa oženil a pritom som nemusel. 9.
jašterice; už len okolo tisíc jedincov. 10. Používajú slovo
zajtra. 11. nenahraditeľná súčasť života. 12. To nebude
fungovať. 14. stačí pohyb ruky a je ticho. 15. je nožom
krájaná voda. 16. Z prostredia baníkov. 17. Úloha bola zo-
pakovaná v č. 11/2021. 18. Zrkadlový obraz. 19. nikdy ne-
uvidíte dúhu. 21. Idem si do vedľajšej izby čítať. 22. lep-
šie ako sám so sebou. 23. Čo najhoršie využívame. 24.
Tým je spokojnejší. 25. nezdvorilosť znakom malého. 

vyhrávajú: 25 € - e. Koledová z Banskej štiavnice; po
5 € - g. števková z revúcej, j. Krajčí z jablonového, Z.
suhayová zo serede, š. janošec z Trenčína, Ľ. Provazník
z Trenčianskej Teplej, a. lovayová z Košíc, m. Balážová 
z Tlmáč, Ľ. Kuffová z Banskej Bystrice, v. Farbiaková 
z Brusna, m. Balátová zo skalice.

súŤaŽ

Publikum aj kritiku dokázala zaujať precíznym výberom
repertoáru, najmä však kultivovaným tmavým altom a
schopnosťou dramaticky interpretovať text.

vyhrávajú: 25 € - B. mazáková z Bratislavy; po 5 € - m.
rompala z Bardejova, m. capková z martina, j. miškov-
ská z martina, Z. Žoldošová z cabaja-Čápora, e. ambru-
šová z galanty.

plUs

13. Taký opitý alebo to je reklama. 20. Zakladali vzoro-
vé hospodárstva. 25. milionára, ktorého dobodali na smrť.

vyhrávajú: 15 € - s. martinko z lazov pod makytou; 7
€ - m. stančeková z Bratislavy; po 5 € - m. Pavlisová z no-
vého Tekova, m. Potocká zo Zvolena, m. Ondiková z lu-
kavice, K. murgašová z Banskej Bystrice, v. lackovičová
z Popradu. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: a. Pet-
riková z gelnice.

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!


