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osmIČKa

1. O ruku ma požiadal. 2. Úsmev je najkrajšou ozdobou že-
ny. 3. Prosperitu na gazdovstve. 4. Ťažké je však určiť, kto to
bude. 5. Ktorá je až dvestokrát rýchlejšia ako slnečná. 6. sva-
dobný dar. 7. uhrančivým pohľadom. 8. Obranu si zoberiem
dobrého advokáta. 9. hlodavce; život človeka neohrozí. 10.
nestratil svoje detské srdce. 11. ako starého s vyšívanou ko-
šeľou. 12. všetko, čo inému neškodí. 14. dorozumenia člo-
veka s človekom. 15. nájdete ho doma v rodine. 16. nama-
ľoval jeden z prvých aktov. 17. 18. storočia. 18. liečivý lyžič-
ník lekársky. 19. ste sa rozhodli vyhnúť. 21. som ten vodič-
ský preukaz? 22. Prírodu skôr, ako ju pochopil. 23. architek-
tonický útvar. 24. spokojnosti nepridá. 25. neobjaví bez ná-
mahy a práce. 

vyhrávajú: 25 € - v. jánová z Bratislavy; po 5 € - K. Ko-
váčová zo Žiliny, d. halák z lučenca, s. víglaský zo Zvole-
na, F. littva zo Zuberca, P. Orčík z Prešova, j. Gemza zo s.
hanušoviec, h. Košická z Kuchyne, l. šedíková z P. Bystri-
ce, ľ. romža z humenného, Z. albertiová z lovinobane. 

súŤaŽ

jej vrcholným dielom je poviedka Babička, v ktorej po-
stava jednoduchej vidieckej ženy stelesňuje ideál múdros-
ti a životnej harmónie. 

vyhrávajú: 25 € - m. mihalíková z Košíc; po 5 € - r. Ba-
chan z nižnej, n. horvátová zo s. ľupče, v. Gregor z Be-
lej, j. šajnovský z Trenčína, F. škorica z Partizánskeho.

plUs

13. Cesnak a k nám nechodí nikto. 20. rozsiahle ma-
jetky v michalovciach. 26. neslávne známy korunný princ
saudskej arábie. 

vyhrávajú: 15 € - K. janovský z Košíc; 7 € - v. Paško
z Bratislavy; po 5 € - Z. majerčáková z Trnavy, m. hlavin-
ková z Bratislavy, m. Ondrišáková z n. dubnice, j. slová-
ková z Kovariec, v. Otočková zo š. humeniec.

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: h. háj-
ková z l. Osady.

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!

priatelia, aby ste nemuseli nevyhnutne chodiť na poštu,
spúšťame dočasne možnosť zasielať riešenia aj elektronic-
ky (bez príslušných kupónov) na adresu: relax@trian.sk.
stačí ak zreteľne vypíšete názov súťaže a pod ňou napíše-
te riešenia. nezabudnite na vaše úplne meno a adresu. Tiež
sa poučte prečítaním si zásad o spracovaní osobných úda-
jov, ako to káže zákon. veríme, že ste všetci v poriadku. 


