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OSMIČKa

1. Za rohom už leto čaká. 2. jednou kotvou a život jednou ná-
dejou. 3. v srdiečku šťastie každým dňom nech rastie. 4. ľudia
stavajú príliš mnoho múrov a málo mostov. 5. Prázdna oblasť na
oblohe. 6. Pozemskom. 7. symbolizuje harmóniu. 8. Budete ko-
pať kanál odtiaľto až do zajtra. 9. Konzumujú; útočí v noci aj na
spiacich ľudí. 10. spoznal pri styku s ľuďmi. 11. Baran si svoje
rohy unesie. 12. Tým ťažším sa stáva. 14. na skvelé ráno, je zo-
budiť sa na obed. 15. nestačia iba oči v zrkadle. 16. mytologic-
ké scény. 17. Zomrel rok predtým. 18. sídlo vládcu pekiel. 19. je
najlepšia terapia. 21. Proti hlúposti, ktorá je práve v móde, sa ne-
presadí nijaká múdrosť. 22. stále si dávajú do nosa. 23. Čo prí-
du na vrchol, vidia ten istý mesiac. 24. vedieť zakryť svoju hlú-
posť. 25. vymieňať plody za kvety.  

Vyhrávajú: 25 € - a. vašková z Bratislavy; po 5 € - m. Zá-
branský z Lúčok, h. múdra z Bratislavy, e. hánová z Prievidze,
r. hulej zo Žabokriek, I. hrbáň zo Zvolena, š. Bačková z ro-
hožníka, e. rothmajerová z Gelnice, m. Olšovský z Púchova, m.
salugová zo s. hrušova, m. mondošová zo stupavy.  

SúŤaŽ

je zapracované do scenérie najvýznamnejších slovenských
pamiatok; zobrazuje život, kultúru, remeslá a spôsob života slo-
venského národa. 

Vyhrávajú: 25 € - m. sviteková z Popradu; po 5 € - e. seli-
gová z Prešova, B. Puskasová z vidovej, š. janošec z Trenčína,
a. adamčík z Prieval. 

plUS

13. ale nepoviem vám v akom poradí. 20. Od kráľa Žigmunda
donáciu na hrad. 26. a zloží jej prísahu vernosti a meča. 

Vyhrávajú: 15 € - P. Kadrabová z Partizánskeho; 7 € - F. Kad-
lecová z Bardejova; po 5 € - m. Pšenková z m. vozokan, m. Gmi-
terová z medzilaboriec, ľ. Provazník z T. Teplej, a. hederová 
z K. n. mesta, m. muličáková zo smolníka. 

Kniha z vydavateľstva Slovenský spisovateľ: K. murgašo-
vá z B. Bystrice.

abEcEdnÉ VŠElIČO

Číslo 2/20: 1. v doline Čierneho potoka. 2. 6. 3. horná Turňa.
Číslo 3/20: 1. marduk. 2. reč starého Orientu. 3. Oko za oko,
zub za zub. Číslo 4/20: 1. Zvislých čiar. 2. Útlm susedných čas-
tí. Číslo 5/20: 1. Keď jeho chuť do jedla postupne rastie. 2. se-
mená aj plody. Číslo 6/20: 1. sú zakryté plachtou z čierneho
hodvábu. 2. Zakladateľ islamu. 

Vyhrávajú: 15 € - j. Ilavská z Bratislavy; 7 € - P. Kovalík 
z Lučenca; po 5 € - m. rabatinová z Piešťan, e. matejová z vra-
nova n. Topľou, r. Podolák z d. súče, e. Kučová z Bardejova, P.
Pusztai z Krompách.


