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oSmIČka

1. odnesiem si domov všetky. 2. darovať svoje
srdce. 3. dám ti ešte horúci bozk na líčka. 4. Mení svo-
ju srsť, ale nie svoju povahu. 5. je u nás viditeľné od
decembra do mája. 6. Malo byť veľmi rýchle. 7. sym-
bol svetla a tepla. 8. Pamätať, čo všetko majú do tých
vajec dať? 9. akershus; mesto má širokú sieť hotelov.
10. na skutočnosť. 11. skromnosť a priesvitné šaty.
12. Vlastným trápením. 14. Piatok, výplata a dovolen-
ka. 15. ako keď má hlupák alebo lotor šťastie. 16. Prá-
ce vychádzajú z expresionizmu. 17. s posádkou aj 
s motorom. 18. Pozitívnych energetických čiar. 19. až
neskôr v živote. 21. aby boli zase v obraze. 22. ne-
poznáme priateľov. 23. som zbadal, keď prestane pr-
šať. 24. zlé myšlienky, nebude ani zlých skutkov. 25.
Právo žiť a milovať. 

Prišlo nám 545 riešení. 
vyhrávajú: 20 € - Helena Miškufová z dubnice nad

Váhom; po 3,50 € - Mária nogová z bardejova, Milan
Králiček z Gbieľ, svetlana Kubalová z Valče, Katarína
Mutišová z brezna, Erik anguš z Michaloviec, iveta Li-
páková z chotče, anna Kollárová z Giraltoviec, Mária
Kálmanová z Markušky, Ľudmila jablonovská z častej,
ján brezáni z dobrej nivy.

SÚŤaŽ

V roku 1348 založil najstaršiu univerzitu na sever od
álp, vybudoval kamenný most cez Vltavu, založil nové
Mesto pražské a dal postaviť Karlštejn. 

Prišlo nám 495 riešení.
vyhrávajú: 20 € - Magdaléna dobrovičová z Prešo-

va; po 3,50 € - Mária Hatalová zo spišskej belej, Ta-
tiana Vilémová z Veľkých Levár, sabína Fabianová 
z Vyšného Medzeva, Gustáv slivenský z dobšinej, na-
dežda Horvátová zo slovenskej Ľupče.

PlUS

13. na rebríku a tí dvaja rebrík otáčajú. 20. dlho pre-
trvávalo šarlatánstvo. 26. schodiská, výťahy, kanalizá-
cia, elektrická kabeláž. 

Prišlo nám 528 riešení.
vyhrávajú: 10 € - Margita dorčiaková z Liptovské-

ho Mikuláša; 7 € - Henrich Matejko z Piešťan; po 3,50
€ - Róbert Krištof z Rudna nad Hronom, Martin Vrábel
z Pružiny, Mária Veberová z Trenčína, Eva Rothmaje-
rová z Gelnice, Mária Paprancová z Kostolnej Vsi.

všetkým výhercom blahoŽeláme!


