
SPRÁVNE RIEŠENIA
A VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 2/2018

oSmIČKa

1. Spievame si a tancujeme. 2. vedie okolo čajovej
kanvice. 3. Zamrzne i kolo mlyna. 4. nemôže byť vša-
de, preto stvoril hasičov. 5. Sa niekedy zobrazuje a na-
zýva. 6. oštep na svoju matku. 7. kameň proti vredom.
8. vysvetliť ju je ľahké, ale pochopiť ju nemôžem. 9.
Metropolita opery v new yorku; Pieseň o zemi. 10. Mu-
síme sa umeniu života učiť. 11. Dávajú nám iba odpo-
vede. 12. nie je vždy krásna. 14. Ale vždy sa snaž ve-
dieť, čo vravíš. 15. Lebo nevedomci si nemajú čo za-
pamätať. 16. najmä zátišia so zverou. 17. Sa po oblo-
he takmer nepohybuje. 18. vulkania je horúci prameň.
19. Ale spať nám nedajú. 21. Dvoch nervových sústav.
22. Spraviť radosť. 23. chlap je zrkadlom sám sebe.
24. vierolomný priateľ je horší ako nepriateľ. 25. od
žiaľu a Slováci od rána. 
vyhrávajú:�20�€ - juraj Bartalovič z Bratislavy; po

3,50�€ - Pavel Sirotný z Bánoviec nad Bebravou, oľga
Broškovičová z jasovej, eva rybanská zo Sokoloviec,
valéria Palková z Prešova, štefánia Zrníková zo Stan-
kovian, Anna švaňová z krásna nad kysucou, ján
Martinkovič z jablonového, helena iskrová z Banskej
Bystrice, Anna špáková z Michaloviec, vladimír Bá-
novčin z Lietavskej Lúčky.

SÚŤaŽ

neskôr označovaný ako hodžov plán, v ktorom išlo
o utvorenie homogénneho hospodárskeho priestoru 
v strednej európe so zriadením zóny voľného obchodu
bez colných bariér. 
vyhrávajú:�20�€ - Adela Figeľová z Považskej Bys-

trice; po�3,50�€ - František kura z Malaciek, Dávid Za-
jac z novoveskej huty, vladimír túry zo Seliec, Brani-
slav hotváth z nitry, Gabriela kopuncová z Dolného
Srnia.

PlUS

13. Ak nemáte nič proti tomu, zostanem v ňom. 20.
vystupoval z plochy a dal sa tlačiť. 26. Strangea nie-
kto pošle otrávené bombóny. 
vyhrávajú:�10�€ - Lucia Gröplová z Piešťan; 7�€ -

Ľubomír urban z košíc; po�3,50�€ - Mária kuľová zo
Spišskej novej vsi, vlasta tošalová z hodruše-há-
mrov, Drahomíra Držiaková z Bratislavy, Brigita Miško-
vá zo Sečoviec, Mária Palaščáková z Bunetíc. 
Kniha� z� vydavateľstva� Slovenský� spisovateľ:

Anna Lámiová z Martina.
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