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oSmIČka

1. stále čakám, kto ma zohreje. 2. päť bubnov ne-
nahradí jeden zvon.  3. Bude málo krmu a suché leto.
4. Najúžasnejšie dieťa na svete a má ho každá mama.
5. aby boli jeho hviezdy pomenované. 6. obyvateľov
ďalekej ázie. 7. Žije z vlastného tuku. 8. ale to je zby-
točné, pretože on nevie čítať. 9. Gorkého park; je zná-
ma ako centrum vedy. 10. V každom z nich je i vzácny
kov. 11. Malá žabka na bocianov neverí. 12. Niet ani
rozumu. 14. Najväčšie bohatstvo. 15. Najcennejšia je
pravda, ktorú sme sami objavili. 16. s miniatúrnymi po-
stavami. 17. zadnú stranu Mesiaca. 18. Blahodarný a
revitalizačný účinok. 19. Niektorí nemyslia vôbec. 21.
prajeme zo srdca v dnešný deň žien. 22. Vkĺznuť veľa
dobrého. 23. dala dokopy s nejakým Cibuľkom. 24.
V šaláte dobrého vkusu. 25. zaslúži si našu vďačnosť.

prišlo nám 561 riešení.
vyhrávajú: 20 € - alica Gachallová z trenčína; po

3,50 - Mária Gajdošíková z kanianky, pavel adam 
z Vígľaša, oľga Leštáková z rakovnice, ľudmila Vla-
chová z Novej dubnice, emília kabátová zo senice,
Ivona zázrivcová z Medzibrodu, Ivan Vigaš z Harman-
ca, eva Gregáňová zo šale, Helena Medveďová 
z krompách, darina Michalková z kajalu.

SÚŤaŽ

Matici slovenskej venoval 26 zväzkov cenných kníh
a niekoľko kalendárov, gymnáziu v revúcej celú svoju
knižnicu.

prišlo nám: 508 riešení.
vyhrávajú: 20 € - slávka Chrenková zo sniny; po

3,50 € - peter Cavar z Hnúšte, klement sekera z Bra-
tislavy, zuzana Valachová Lúčnice nad Žitavou, Gizela
Moravčíková z Veľkej Mače, Júlia dobiszová zo šiah.

PlUS

13. štyridsať rokov mi bola dobrou ženou. 20. Bolo
tak len sprievodným znakom. 26. známa škola v indic-
kom meste taxil. 

prišlo nám 514 riešení.
vyhrávajú: 10 € - zdenka Javorčíková zo Žiliny; 7 €

- katarína krásnohorská z trnavy; po 3,50 € - anna
karabová z príboviec, Ján adamec z Nového Mesta
nad Váhom, Nataša Nemcová z Levíc, Beáta Ifčičová 
z Modry, Marián Hamaďák z Medzilaboriec.

všetkým výhercom blahoŽeláme!


