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oSmIČka

1. sneh a mráz nám vládnu všade. 2. čo o chvíľu
vyjde z módy. 3. slnci opeká, potom v pôste za kachle
uteká. 4. oddych je korením práce. 5. Šikovne „prepa-
šoval“ svoje meno na oblohu. 6. Vo vysokom veku uhy-
nul. 7. Cnosť milosrdenstva. 8. skoro som prišiel pred
chvíľou o miesto. 9. akropolis; spôsobom dopravy je
metro. 10. prudšie ako láska. 11. a kradol ako straka.
12. Húfe ani nemôžeme rozoznať. 14. Ešte nikdy ne-
prilákali včely. 15. nastali časy hýrenia, tiež zábavy a
jedenia. 16. na maľbu portrétov a výjavov. 17. na ich
nasadenie vo fabrikách a neskôr na železniciach. 18.
svetovo uznávanou vodou je Vincentka. 19. Vždy tá
hlučnejšia. 21. a na druhom blázna. 22. národ si slo-
bodu musí zaplatiť svojou krvou. 23. Thomasovi sain-
tovi. 24. Keď mu chce pomôcť vstať. 25. Medom trávia
ľudia ľudí jedom. 

prišlo nám 603 riešení.
vyhrávajú: 17 € - ján Kováč z Michaloviec; po 3,50

€ - Mária Laurincová z červeného Hrádku, ján brezá-
ni z dobrej nivy, simona Mizeráková z pečovskej no-
vej Vsi, anna Šatarová z Vígľaša, stanislav Trenčan 
z banskej Štiavnice, ján pajerchin z Levoče, jozef
Škrabák z poltára, ján bartoš z bratislavy, janka Kňa-
zovická z Liptovského Hrádku, Milan Králiček z Gbiel.

SÚŤaŽ

Vrcholom tohto tvorivého obdobia je cyklická bás-
nická skladba obsahujúca apokalyptické vízie „ja je
niekto iný“ (1946), ktorú napísal ešte počas vojny. 

prišlo nám 562 riešení.
vyhrávajú: 17 € - Viera piovarčiová z pezinka; po

3,50 € - Viera čížová z bánoviec nad bebravou, oľga
boriková z novej bystrice, jozefína skalová zo Štefa-
nova, jozef Kroneraff z ružomberka, róbert bachan 
z nižnej.

PlUS

13. Zatiaľ vôbec nič, nemôžem ho nikde nájsť. 20.
bezpečne zachytiť a zneškodniť. 26. jeden v niečom
druhého prevyšoval a aby sa jeden druhému v niečom
nevyrovnal. prišlo nám 583 riešení.

vyhrávajú: 10 € - Michal Matejkin zo sabinova; 7 €
- Eva remišová z Kremnice; po 3,50 € - Magdaléna
pindiaková z Michalovej, Eva polenová z dvorov nad
Žitavou, Eva Chilá z Krásna nad Kysucou, Magdaléna
Mentelová zo Šurian, Zuzana Valachová z Lúčnice
nad Žitavou.

všetkým výhercom blahoŽeláme!


