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osmIČKa

1. Po túre si oddýchneme. 2. a všetci majú pravdu. 3. mojich
starkých by som nedal. 4. Koľko sa ich vďaka nemu narodilo. 5.
je nazývaný aj ríša galaxií. 6. To bola bohyňa Ištar. 7. nepál-
skych ghurkov. 8. chodiť neskoro ráno a ešte aj večer. 9. svä-
topluk; slovenskej národnej hudby. 10. ľudí, ako akákoľvek iná
vec na svete. 11. Bez soli než jediný deň bez čaju. 12. Tomu do-
statočne nerozumieš. 14. Prial by som si, aby ho mali všetci. 15.
Zlodej sa raduje, keď po ňom ani pes neštekne. 16. verzie tej is-
tej kompozície. 17. Technického pokroku a umenia. 18. hojivá a
regeneračná sila. 19. daruj mu ten svoj. 21. Poháňa hlad na udi-
cu. 22. mužov je ich žena. 23. a na tvár si namaľoval úsmev. 24.
veští rozmarnú zimu. 25. Pozitívne výsledky. 

vyhrávajú: 20 € - P. Bojtoš z Bratislavy; po 3,50 € - e. dun-
deková z naháča, a. sopociová z martina, a. Fabrenová z Ko-
márna, K. rendošová z gelnice, K. Baríková zo sliača, B. veľká
zo Žiaru n. hronom, m. Čeľovská z ruskova, g. jurčová z Par-
tizánskeho, d. hrebenárová z Popradu, e. Polenová z dvorov n.
Žitavou. 

súŤaŽ

Preskúmal faunu pohoria Čergov, vodnej nádrže a okolia do-
maše, Fintickú lokalitu v Kapušianskych vrchoch, Zobranú 
v slánskych vrchoch i okolie Prešova. 

vyhrávajú: 20 € - v. smolenský zo Zvolena; po 3,50 € - m.
dzianová z velčíc, e. rothmajerová z gelnice, m. mruškovič z
dolian, v. gregor z Belej-dulíc, d. necpalová z martina.

plUs

13. cestovného poriadku som už tri hodiny doma. 20.
ako ochranu dobytka pred všetkým zlým. 26. cítenia ľudí
v danej historickej etape.

vyhrávajú: 10 € - m. miartušová z Brezna; 7 € - g. hru-
bý z ružomberka; po 3,50 € - a. švecová z g. Polomy, m.
albertová z lovinobane, j. vyskočániová z l. mikuláša,
m. Ondiková z lukavice, v. Baláž z Krompách. 

Kniha z vydavateľstva slovenský spisovateľ: e. Ďu-
rišová z Oslian.

abEcEdnÉ vŠElIČo

Číslo 6/18: 1. určené na prenášanie otáčavého pohy-
bu. 2. na ramene, ktoré sa tiež otáča. Číslo 7/18: narie-
kavé mravčanie divých mačiek, chrapľavé skučanie líšok.
Číslo 8/18: 1. aj v životnom štýle. 2. Z cudzích jazykov.
Číslo 9/18: 1. sa aj pokúsili vypustiť pleso. 2. mlynica.
Číslo 10/18: 1. Oficiálne dejiny ríše aztékov. 2. 160 000
ľudských lebiek. 

vyhrávajú: 10 € - F. gabčo zo sp. n. vsi; 7 € - v. lac-
kovičová z Popradu; po 3,50 € - l. Olexová z radole, B.
Bendík z Plavča, m. vargová z rišňoviec, m. leskovjan-
ský z dediniek, v. šmotlík z B. Bystrice. 

vŠEtKým výhErcom blahoŽElámE!


