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osmIČKa

1. máj, lásky čas prinášajú. 2. Z tehál, ktoré po ňom ostat-
ní hádžu. 3. hneď bude mať úsmev na líčku. 5. je jedinou re-
čou, v ktorej sa ľudia navzájom neurážajú. 5. sladkastý zá-
pach podobný durianu. 6. robia sa z nej dezerty. 7. Pre prvý
mesiac roka. 8. a ty ráno odcestuješ navštíviť svoju matku. 9.
Žralokmi; zdravého vodného ekosystému. 10. nezabudnú,
ako sa pri vás cítili. 11. dotiaľ barana strihajú, kým má vlnu.
12. len povedať svoj názor. 14. na to, aby si budoval ten je-
ho. 15. ľuďmi, ktoré dodávajú životu cenu. 16. vlastnoručne
vyrezávaným nábytkom. 17. ako zvestovanie narodenia die-
ťaťa. 18. niektorých druhov hmyzu. 19. v nenávisti ako v lás-
ke. 21. Predajú ho nášmu ockovi. 22. Trpezlivého človeka.
23. sem alebo nejde sem. 24. Podľa jeho veselosti. 25. a aká
je nálada, také sú pravidlá. 

vyhrávajú: 25 € - P. Gembala z Košíc; po 5 € - Z. su-
hayová zo serede, m. sucháň z nesluše, K. sluková z mi-
chaloviec, P. dundek z naháča, h. hájková z liptovskej Osa-
dy, I. lincényi z jasovej, s. vlčková z Partizánskeho, m. naš-
čák z Bratislavy, a. Knapeková z ráztočna, m. Oravec 
z Košíc.

súŤaŽ

s realistickou priamočiarosťou zdôrazňoval citové, ko-
mické alebo tragikomické črty stvárňovaných postáv z do-
máceho i zahraničného repertoáru.

vyhrávajú: 25 € - Z. lániková z B. Bystrice; po 5 € - P.
Orčík z Prešova, a. Karabová z Príboviec, m. majgútová 
z rožňavy, Z. angušová z Pozdišoviec, P. vanko z Bratislavy. 

plUs

13. len mi nepovedal, ako ďaleko od seba. 20. Čím nadobú-
da charakter dynamickej jaskyne. 26. rukopis, ktorý odhalí, že v
skutočnosti nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. 

vyhrávajú: 10 € - T. adamová z Prešova; 7 € - e. šujetová 
z P. n. vsi; po 5 € - d. sokolovská zp s. n. vsi, e. Kučová z Bar-
dejova, v. lackovičová z Popradu, j. Kundala z Paty, m. vodil-
ková z michaloviec. 

Kniha z vydavateľsta slovenský spisovateľ: š.
Gmuca z margecian.


