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osmIČKa

1. veľkí, malí, zostať doma by sme mali. 2. stať spisova-
teľkou, tak si sadni a píš. 3. vody, spokojnosti a pohody. 4.
aby si mala čím obdariť janíčka. 5. Oranžovej farby. 6.
v okulároch. 7. symbolom nenáročnosti. 8. nič, lebo sa
stihla zamknúť v kúpeľni. 9. vtákmi; oči a vynikajúci zrak.
10. ale chápať len srdcom. 11. má o jeden pichliač viac. 12.
naučte sa dobre počítať. 14. Čo chcete a nikto vás nepo-
čúva. 15. Ktorý potom chýba na ich realizáciu. 16. svetla 
a atmosféry. 17. vojskami Olivera Cromwella. 18. Pleso bý-
va až do leta zamrznuté. 19. ako víno v čase smútku. 21.
ako zle so svojím telom hospodáril. 22. Komentuje dvoj-
zmyselnosť. 23. remeň môjho otca. 24. Tajomstvo a ús-
pech celého života. 25. Prostriedkov sebavýchovy. 

vyhrávajú: 25 € - P. hanko z Piešťan; po 5 € - P. adam
z vígľaša, j. Brezáni z d. nivy, Ľ. Gašparová z Kráľovej, K.
Kotrbancová z višňového, P. Kertys z Bratislavy, j. svita-
nová z Popradu, T. mikitová z r. soboty, j. škriniarova zo
Žiaru n. hr., s. Bartková zo sliača, Ľ. Čulga z jacoviec.

súŤaŽ

je racionálna analýza skutočnosti, odkrývajúca iracionál-
nosť a nelogickosť vo fungovaní vzťahu človek - spoloč-
nosť. 

vyhrávajú: 25 € - l. mikušová z n. dubnice; po 5 € - a.
šulanová z l. hrádku, m. mentelová zo šurian, Z. suhayo-
vá zo serede, T. šimon z Košíc, l. Ballová z Bratislavy. 

plUs

13. no jasné, omylom som ti dala svoju. 20. Prišli do
uhorska zo švábska. 26. Že pracuje na dešifrovaní nemec-
kých správ. 

vyhrávajú: 15 € - e. vargová zo šale; 7 € - a. Kováčiko-
vá z Brezna; po 5 € - Ľ. Čorbová z družstevnej p. hornáde,
v. Papcunová z B. Bystrice, r. Brodňanský z revúcej, T.
dančo z l. mikuláša, F. arendáš z Gelnice. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: e.
Ilenčíková z vrbového.


