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osmIČKa

1. na ľad sa premení na čo siahne. 2. Každý šachista by mal
mať nejakého koníčka. 3. Krok do nového roka. 4. rozbiť o hla-
vu gitaru, ale s klavírom to nejde. 5. Pôvodne do veľkého voza.
6. musí mať oči ako rys. 7. regeneračnú schopnosť. 8. stačí de-
do, tie ďalšie dôvody ma nezaujímajú. 9. Jašterice; dokázalo za-
biť niekoľko ľudí. 10. Ktorý sa nikdy nevzdáva. 11. vyhlásil za
symbol hlúposti. 12. strach pred neúspechom. 14. neraz dopus-
tíme aj hrdinstva. 15. nohavice boli na hanbu, dnes sú v móde.
16. Zapôsobili diela raffaela. 17. Pruská kráľovská rodina. 18.
vrcholmi Poľana a Kotliská. 19. na veci hrozné a mizerné. 21.
skončilo kvôli ženám ako ruiny. 22. Opačne je to veľká diaľka.
23. Pri sebe ani viac peňazí nemala. 24. myšlienka rozhoduje, čo
povieš a čo urobíš. 25. Čo bolo a ver tomu, čo príde. 

vyhrávajú: 25 € - m. Berková z martina; po 5 € - m. ratica
z Prešova, h. Ivanová z Košíc, J. šimončíková z moravian n.
v., Z. angušová z Pozdišoviec, l. Olivová zo Závodu, h. Jan-
čeková z Pružiny, d. uram z Podolia, v. nezbedová z dobši-
nej, e. halašková z n. rudna, a. Krajčiová z Jablonového.

súŤaŽ

Ktorý dokázal nielen vyhľadávať talenty a sformovať z nich
majstrovské mužstvo, ale pri svojej práci nepotreboval žiad-
neho asistenta. 

vyhrávajú: 25 € - I. hrčková z B. Bystrice; po 5 € - P. Ka-
vacký zo Žiaru n. hr., a. švaňová z Krásna n. Kys., d. mihál 
z Trávnice, J. Jurča z Partizánskeho, J. Krutý z Brezovej p. Br.

plUs

13. no tak poď so mnou, ja ti to ukážem. 20. Ich priamym predkom
bol rytier Tomáš. 26. Pomáhajú jeho jedinečné deduktívne schopnosti.

vyhrávajú: 15 € - s. Ondríková zo Žiliny; 7 € - K. suchá zo
Z. moraviec; po 5 € - a. Fabianová z Komárna, O. špekkero-
vá z Pliešoviec, a. stanková z Topoľčian, v. Kráľová 
z Trenčína, m. smetana z Popradu.

Kniha z vydavateľstva sl. spisovateľ: h. lindáková
zo slavošoviec.

abEcEdnÉ vŠElIČo

Číslo: 9/19: 1. Gustáv Kazimír Zechenter-laskomerský. 2. Ja-
no z búdy. Číslo: 10/19: 1. Ktorá je sivohnedá. 2. Zvedavé. Čís-
lo: 11/19: 1. autor kníh pre deti. 2. 53. 3. vyšli i knižne. Číslo
12/19: 1. do severoafrických oblastí španielska. 2. majolika.
Číslo 1/20: 1. Z kmeňov a koreňov. 2. dôležité. 

vyhrávajú: 15 € - J. Ziman z Bratislavy; 7 € - J. marko 
z Bardejova; po 5 € - v. Krestianková z B. Bystrice, m. Ža-
ludková z Gelnice, Ľ. hudáčková z Popradu, a. michaligová
z vinohradov n. v., J. sabol z Prešova.


