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osmIČKa

1. slnko už skôr chodí spať. 2. v mojej pracovni nik-
dy nemal hodiny. 3. spomaliť rýchlosť. 4. Osud rozdá-
va karty, ale s kartami hráš ty. 5. súhvezdie na mlieč-
nej ceste. 6. Zabil herkules. 7. Za predzvesť smrti. 8.
akurát, že ja som mal ten kabát oblečený. 9. sloven-
ské ľudové piesne; Čertova rieka. 10. Kvôli nim sa
oplatí žiť. 11. vylej mu ju na hlavu. 12. než darovanie
samo. 14. Brucho sa vždy ozve, keď je prázdne. 15.
Kto nechová mačku, kŕmi myši. 16. Zvieratá vo fantas-
tickej krajine. 17. daroval aténe. 18. Posilniť imunitný
systém. 19. Budíkov, šéfov a pondelkov. 21. mi ich vy-
tetoval na chrbát. 22. hlupáka po dvoch pivách. 23.
v presýpacích hodinách. 24. a odhodlané činy. 25. Bo-
hatstva, ktoré máme. 

vyhrávajú: 20 € - m. Gallisová z Topoľčian; po 3,50
€ - m. udvardyová z haliče, m. regensbogenová 
z helcmanoviec, a. šidlová z lubiny, h. Plešková 
z Trnovca n. váhom, e. halašková z n. rudna, v. Pav-
lusová z radole, š. Falat z Bardejova, P. Čerman z
Čiernej n. Tisou, d. agócsová z r. soboty, m. šoltyso-
vá zo sabinova.

súŤaŽ

v roku 1958 jeho film o parciálnej resekcii solitárnej
obličky bol odmenený cenou Kongresu medzinárodnej
urologickej spoločnosti v Bruseli.

vyhrávajú: 20 € - Z. Pavlíková z michaloviec; po
3,50 € - r. Bachan z nižnej, m. Balátová zo skalice, l.
Gröplová z Piešťan, j. Bombíková z Prešova, r. Kos-
trová z d. stredy. 

plUs

13. skús si to, ale daj pozor, aby si sa neporezal. 20.
Trvanlivejší a hladší materiál. 26. Predsa len nehovori-
la pravdu a požiada o pomoc svojho priateľa hercula
Poirota. 

vyhrávajú: 10 € - B. Bláhová z Prešova; 7 € - e. na-
gyová zo šale; po 3,50 € - a. Ozanková zo Žarnovice,
l. dančovský z Košíc, m. Kuchtiaková zo Zuberca, j.
málik z revúcej, s. Fabianová z v. medzeva. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: d.
mihál z B. mikuláša.

blahoŽElÁmE!


