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osmIČKa

1. Čoskoro sa uzdravíme. 2. stromy však vydržia dlhšie mlčať.
3. Pusinku pre teba mám. 4. Boh dal ľuďom pokrm, čert kuchá-
ra. 5. Planetárna sovia hmlovina. 6. Pripomína krčah. 7. na če-
le s odvážnym Odyseom. 8. jednu fľašu ále nič máš ešte dolu 
v pivnici. 9. Ovce a kozy; aj do blízkostí. 10. O nich vôbec neve-
deli. 11. ale len jedno zdravie. 12. nepoznáme priateľov. 14. ná-
dej, spánok a smiech. 15. lekár lieči, Boh uzdravuje. 16. Patria
k jeho najkrajším. 17. je po ňom pomenovaný. 18. Z ktorých je
pleso vidieť. 19. Ľudia v dome, ale v duši. 21. na pitie čaju je
vždy vhodný čas. 22. ako ich rozdávať. 23. než podľa múdrosti.
24. sa ich mohli ľahko zbaviť. 25. radosť a zmyslom rozkoš. 

vyhrávajú: 25 € - K. vrabcová z Trenčína; po 5 € - g. Ba-
čínska z v. Zálužia, e. Ďurišová z Oslian, e. vyčislíková z Bojníc,
j. Kubaliak z lučenca, a. michaligová z vinohradov n. váhom, j.
husár z Prešova, I. szabóová z Kaluže, a. Pačayová z Košíc, a.
špáková z michaloviec, Z. albertiová z lovinobane.

súŤaŽ

spolu s detským hercom Tomášom hollým účinkoval ako ho-
rár straka v úspešnej voľnej trológii Pod jezevčí skálou (1978),
na pytlácké stezce (1979) a Za trnkovým keřem (1980).

vyhrávajú: 25 € - š. Podolská z martina; po 5 € - v. mrvová
z lúčok, e. daubnerová z B. štiavnice, d. rúrová z n. Ľubovne,
d. uram z Podolia, m. Weiszová z martina. 

plUs

13. Tak za našou skriňou muselo zomrieť veľa ľudí. 20. Boli
zaviazaní mlčanlivosťou. 26. ak chce dostať milosť, musí sa pod-
robiť prísnym pravidlám a zvyklostiam rádu maltézskych rytie-
rov.

vyhrávajú: 15 € - j. gubčová z Partizánskeho; 7 € - j. Pro-
vodovský z detvy; po 5 € - Ž. dúhová z d. Kubína, m. gmitero-
vá z medzilaboriec, e. hánová z Prievidze, F. arendáš z gelnice,
a. hederová z K. n. mesta.

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: l. suroviako-
vá z dlhej n. Oravou.

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!


