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osmIČKa

1. dostať chrípku, to ti netreba. 2. ale ten, ktorý to nik-
dy nevzdá. 3. Úspech v práci, to vám na dnes asi stačí. 4.
Keď robia hluk, je to zlé, keď sú ticho, je to podozrivé. 5.
K blízkemu súhvezdiu škorpión. 6. názov váhy z Orientu.
7. aj cirkevný učiteľ. 8. Že je to celkom zaujímavá ženská.
9. leoparda; staré samce bývajú samotári. 10. sa nesme-
je, je blázon. 11. najmenej mlieka dáva. 12. Znamená po-
šliapať rozum. 14. vypadni skôr, ako tvoje mužstvo. 15.
musíš sa oženiť, alebo rozviesť. 16. Kresbových cyklov na
kartóne. 17. Kompas, loď argo a vývevu. 18. nezabudli
na šarkanov. 19. robili by to aj otcovia. 21. ale mimo ne-
ho najhorší pán. 22. Pre nás uveriteľné zázraky. 23. len
prostredníctvom utrpenia. 24. utorok po zotmení pocho-
vávaním basy. 25. skúsených námorníkov. 

vyhrávajú: 25 € - P. chamulová z Bratislavy; po 5 € -
v. Bunganič z Humenného, T. Oravcová z Čadce, G. dun-
dová z Bratislavy, a. Kandráčová z Popradu, T. Hlinková 
z P. Bystrice, K. Kotrbancová z višňového, l. Zvaríková 
z valaskej, a. sopociová z martina, d. lazovský z Brati-
slavy, d. Brutovský zo Zvolena. 

súŤaŽ

nezaujímal ho ani príbeh ako taký, ale snažil sa o zob-
razenie citového života hrdinu a vykreslenie atmosféry, 
v ktorej sa dej odohrával.

vyhrávajú: 25 € - n. nováková z Humenného; po 5 € -
J. svitanová z Popradu, a. Petriková z Gelnice, P. maro-
nová z Turian, d. sýkorová zo štitár, T. Ivan z marcelovej.

plUs

13. lenže tento rok sa cítim omnoho lepšie. 20. Orien-
tovali sa na výchovu mládeže. 26. aký obrovský dopad bu-
de na ňu mať stretnutie s jej oľúbeným spisovateľom. 

vyhrávajú: 15 € - l. marušincová z n. dubnice; 7 € - J.
dobrotová z K. n. mesta; po 5 € - B. Priščáková z Hra-
novnice, d. Girda z Krompách, O. Ďurichová z n. Zámkov,
Ľ. Hulejová zo Žabokriek, J. Pribylina z Brezna. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: P. du-
dová z Galanty. 

všetKým výhercom blahoŽeláme!


