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oSmIČKa

1. Zostať s nami do jari. 2. a niektorí tomu dokonca
uveria. 3. nech sa všetky plány daria. 4. aby sa mohol
stať úspešným klamárom. 5. Je viditeľné u nás od de-
cembra do júna. 6. Bohyne lovu. 7. Mŕtvemu životnú si-
lu. 8. povedz mi, v ktorom parku je tá lavička. 9. uhor-
ské tance; začal koncertovať po európe. 10. si zaslúži
ten, kto má veľa rečí. 11. teda okrem orla. 12. so zlý-
mi kartami dobrú hru. 14. priateľov sa stali iba známi.
15. Lepšie žiť bez šťastia, ako bez lásky. 16. prác sta-
rých majstrov a antiky. 17. dvanásť patrilo zvieratníku.
18. sú zamerané na regeneračné pobyty. 19. potom je
to podozrivé. 21. pravdy obsahuje. 22. hovorte iba lás-
kavé slová. 23. Máte drevenú nohu. 24. Veľkého nevy-
konalo. 25. ospravedlniť ako odstrániť.
vyhrávajú:�20�€ - Ján Bednár z Bratislavy; po�3,50

€ - Ľudmila Vlachová z novej dubnice, Mária radimá-
ková z ivanky pri dunaji, pavel Majtán z Myjavy, peter
Bačínsky z Veľkého Zálužia, Božena sládoková z det-
vy, dušan Karniš z drienova, Katarína sluková z Mi-
chaloviec, Mária Žaludková z Gelnice, Zuzana Záturo-
vá z Bratislavy, ružena Lipková z Lábu.   

SÚŤaŽ

Významnú charakterovú postavu starého dedinča-
na, ktorý po manželkinej smrti nájde životnú rovnová-
hu v priateľstve s malým chlapcom, vytvoril vo filme
Začiatok sezóny. 
vyhrávajú:�20�€ - Miroslav trimaj z považskej Bys-

trice; po� 3,50� € - Štefan Boka z Janíka, Magdaléna
hrnčiariková z pohronskej polhory, Marián hamaďák 
z Medzilaboriec, Štefánia Žilková z Kútov, Mária stan-
čeková zo Šulekova. 

PlUS

13. Lebo si ho dala do klietky. 20. primitívnym ope-
račným technikám. 26. poľovačka na najnebezpečnej-
šieho teroristu sveta. 
vyhrávajú:�10�€ - Marta Vrábeľová z trenčína; 7�€

- antónia Jedináková z Malaciek; po�3,50�€ - helena
Medveďová z Krompách, Ladislav Kozlík z nových ho-
nov, Viera hurná z čierneho nad topľou, eva Mor-

25

vayová zo Šurian, Vladimír Baláž z Krompách. 
Kniha�z�vydavateľstva�Slovenský�spisovateľ: Mi-

lan Zemčák z Levoče.

všetKým�výhercom�blahoŽeláme!


