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osmIČKa

1. leto s dobrou náladou. 2. Úsmev zvýši hodnotu
vašej tváre. 3. dostanem výprask. 4. a hudba je to, ako
vieme vyzdobiť čas. 5. mračná medzihviezdnej hmoty.
6. najjužnejšie súhvezdie. 7. erotické narážky. 8. na
tomto alebo na všetkých poschodiach. 9. hippodamia;
ochorela mu žena a zomrel syn. 10. a vytrvalosti niet
nemožností. 11. nezostal by na žive ani jeden učiteľ.
12. Zaviazať sa bez záruky. 14. ale ten, čo nemá žiad-
ne sny. 15. By mu mala hradiť zdravotná poisťovňa.
16. stvárniť svetelné javy. 17. je aj boh lekárstva. 18.
v roku 2008 jazero takmer vyschlo. 19. druhýkrát ju
nezažneš. 21. uhni, nemám ani brzdy. 22. svojho du-
cha môže zmeniť. 23. Pôsobí pri ochoreniach pečene.
24. veď mám len dve nohy. 

vyhrávajú: 20 € - I. Rusiňáková z Košíc; po 3,50 €
- d. smatanová z K. n. vsi, a. virgalová z Bardejova,
j. Petráni z d. Ohaja, ľ. vdovják z Popradu, Z. vala-
chová z l. nad Žitavou, m. Ondrisová z myjavy, m. Kri-
vošová zo Žiliny, h. jančeková z Pružiny, m. Kálmano-
vá z markušky, ľ. Kuffová z B. Bystrice. 

súŤaŽ

vytvoril pre obidva diely gavlovičovej valaskej školy
mravúv stodoly jednotné frontispice (medirytiny) a
kresby. 

vyhrávajú: 20 € - d. sekajová z martina; po 3,50 €
- e. Pušecová z Topoľčian, T. šimečková z Bratislavy,
m. dančová z l. mikuláša, a. hažírová z Batizoviec, m.
šurková z n. Bane.

plUs

13. lebo ten pes sa volal sultán. 20. Plody po-
menovali kozie čerešne. 25. napokon Rím, kde sa
dočká vytúženej slávy, bohatstva a uznania. 

vyhrávajú: 10 € - a. Floreková z Košíc; 7 € - j. mi-
chalovič z B. Bystrice; po 3,50 € - h. Balleková z hlo-
hovca, m. mentelová zo šurian, v. Rusnáková zo Ža-
karoviec, ľ. ševerová z vrbového, h. Košická z Ku-
chyne. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: j.
halás z Bardejova. 

blahoŽElÁmE!


