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OSMIČKa

1. na vrchole budem stáť. 2. keď vyrúbeme posledné, obloha sa
na nás zrúti. 3. pravá láska sa nikdy nestratí. 4. všetky sily, kto-
ré potrebujeme, sú už v nás. 5. nezrelé žlté mombíny sa v me-
xiku nakladajú so soľou a s čili. 6. Sa varia s cukrom. 7. hrudu
olova. 8. O to nejde, ale ten chlap sa pod list nepodpísal. 9.
uškatce; mimoriadne jemný čuch. 10. na svete ničoho báť. 11.
no nie preto ju postavili. 12. Sa správa ku zvieratám. 14. ak že-
na mlčí, neprerušuj ju. 15. Slová, ktoré niečo znamenajú. 16. Bol
profesorom kreslenia. 17. Symboly kozmického poriadku. 18.
posilnenie organizmu. 19. Úmerná výške príjmu. 21. O mäkké
srdce a tvrdú lebku. 22. Skutočných priateľov. 23. ak sa mením
ja, mení sa aj svet. 24. vynakladá, keď si ho komplikuje. 25. ma-
jú svoj pôvod v srdci. 

Vyhrávajú: 25 € - a. paur z malaciek; po 5 € - m. mindošová
zo Stupavy, m. mihoková z košíc, h. košická z kuchyne, I. var-
gová z košíc, I. Burica z Turian, a. heleczová z n. Zámkov, F.
Sudovský z rumanovej, m. Ondiková z lukavice, J. pavlík zo
Sniny, B. Flóriánová z Bunetíc.

SúŤaŽ

uvážlivý kapitán Jakubec v podaní ladislava chudíka a jeho uná-
hlený a zmätkársky kolega poručík michalko, ktorého si zahral viliam
polónyi. Vyhrávajú: 25 € - Ľ. gubčo z prešova; po 5 € - B. Sládo-
ková z detvy, I. moriaková z radvane n. lab., a. šatarová z vígľa-
ša, r. hulej zo Žabokriek, J. martoňaková zo S. Ľubovne.

plUS

13. Sedím a táram hlúposti. 20. uskutočnilo prvé letné korčuľova-
nie. 26. keď zistí, že muž, do ktorého sa zaľúbila.

Vyhrávajú: 15 € - m. kostúr zo Žiaru n.hronom; 7 € - m. vajda 
z Bytče; po 5 € - r. Bachan z nižnej, g. moravčíková z v. mače, a.
Slamina z vidovej, a. kolesárová z michaloviec, S. Bulinská z nitry.

Kniha z vydavateľstva Slovenský spisovateľ: a. Fabianová 
z poráča.

abEcEdnÉ VŠElIČO

O 10/2021: 1. viac radov zubov. 2. plávací mechúr. 3. Sa ži-
via filtrovaním planktónu. 4. pečeň žralokov je veľmi olejnatá a
bohatá na vitamíny - najmä a. 5. Ostroň obyčajný. O 11/21: 1.
podobnosť zvierat so skutočnosťou. 2. Sixtínska kaplnka prave-
ku. O12/21: 1. Sa pohybuje v medziach 450-700 metrov. 2. pás-
li ovce a kravy. O1/2022: 1. Z otcovej podpory. 2. aix-en-pro-
vence. 3. Obesencov dom. O2/22: 1. namiesto škrobu. 2. la-
hôdkou a zimnou zeleninou.

Vyhrávajú: 15 € - p. Svetlík z ružomberka; 7 € - J. karvaš 
z Bratislavy; po 5 € - J. gemza zo Spiš. hanušoviec, d. kukuč-
ková zo Zvolena, B. Bezáková z Bratislavy, a. Zaťko z Brezna,
m. vaščurová z košíc.

VŠETKýM VýhERcOM blahOŽElÁME!


