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osmIČKa

1. na milencov dozerajú. 2. Keď bača spí, vlk ovce rá-
ta. 3. spoja, želanie bez slov rozoznáš. 4. Či je mačka bie-
la alebo čierna, hlavne, že chytá myši. 5. sa premieta se-
verný pól galaxie. 6. jeho manželka. 7. s vyšitým krížom.
8. môžete mi veriť, ja som ju prekonal. 9. Korienky; sa do-
žívajú až tridsať rokov. 10. neklame, klameme sa sami.
11. Len svaly, ale aj myseľ. 12. neznamená to, že poznáš
jeho srdce. 14. Boj je medzi tým, čo vieš a čo cítiš. 15. sa
končí v plnom kvete a čoskoro sme už v lete. 16. v zá-
vesnom obraze. 17. naša Zem je sploštená. 18. Žerucho-
vým prameňom. 19. ale napína ho žena. 21. To, čo vaše
lordstvo ráči trafiť. 22. je viditeľné, boľavé srdce nie. 23.
Zvoláva, ale sám tam nejde. 24. a slovo ber za správny
koniec. 25. Zmeniť svoje správanie.  

vyhrávajú: 25 € - j. Bradáč z Bratislavy; po 5 € - a. Ko-
váč z Lieskovca, Ľ. Hudáčková z Popradu, m. jakubeko-
vá z T. Lomnice, H. Hájková z L. Osady, e. eliašová 
z Kremnice, e. smugalová z H. semeroviec, H. medve-
ďová z Krompách, B. Hruštinec z Tvrdošína, a. cabadajo-
vá z Čadce, H. Košická z Kuchyne. 

súŤaŽ

v rámci svojho bádania zbieral materiál, nahrával a fil-
moval s cieľom poukázať na niekdajší spôsob života v
konfrontácii so súčasným spôsobom života. 

vyhrávajú: 25 € - r. Lieskovská z martina; po 5 € - n.
Horvátová zo s. Ľupče, e. Kučová z Bardejova, I. moria-
ková z radvane n. Laborcom, m. Halák z vidinej, m. Pu-
terová z Brestovian.

plUs

13. aby som mohol zaplatiť uhlie a drevo. 20. sa o kul-
tiváciu pustých oblastí. 26. Blixovci zažívajú tú najhoršiu
nočnú moru, z ktorej niet úniku.

vyhrávajú: 15 € - v. marešová z Bratislavy; 7 € - m.
Zvonárová z v. Kubína; po 5 € - d. Hečková z Bojníc, j.
Petrikovič z Hrušovian, F. sudovský z rumanovej, r. Kriš-
tof z rudna n. Hronom, m. salugová zo s. Hrušova.

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: m. Ku-
cejová z detvy.

vŠETKým výhErcom blahoŽElÁmE!


