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Od poobedňajších hodín bol pre prítomných 
pripravený mimoriadne atraktívny hudobný 
program. Na úvod sa predstavil domáci FS 
Zavaran, ktorý prítomným predviedol svoj 
povestný program plný lásky k tradíciám a 
folklóru.  

Následne vystúpilo hudobné duo Twiins, 
ktoré v spoločnosti tanečníc prítomným 
zaspievalo za slnečného počasia horúce letné 
latino skladby. Po ich vystúpení sa 
predstavila kapela Le Payaco nasledovaná 
bezprostredným vystúpením úžasnej Gizky 
Oňovej.

Tá svojou otvorenosťou, úprimnosťou a 
ľudskosťou potešila nejedného návštevníka 
tohto podujatia. 
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Headlinerom večera sa stala speváčka 
Zuzana Smatanová, ktorá so svojou 
kapelou predviedla fenomenálne 
vystúpenie. Speváčka rozdávala do publika 
po celý čas široké úsmevy a energiu, za čo 
sa jej prítomní odvďačili nielen mohutným 
potleskom, ale aj spevom počas viacerých 
známychznámych skladieb tejto úspešnej 
interpretky.

 

Po vystúpení na ňu čakalo veľké množstvo 
fanúšikov, s ktorými rada strávila chvíle po 
výbornom koncerte. Podľa vyjadrení 
speváčky sa jej v Zavare veľmi páčilo a 
odozva publika bola úžasná, za čo bola veľmi 
vďačná.  

Na záver vystúpil hudobník Bystrík so svojou 
bandou, ktorý bol výborným zlatým klincom 
večera. Roztancoval všetkých prítomných a 
za odmenu sa všetkým odvďačil 
viacnásobným prídavkom.   Po ukončení 
vystúpenia sa starosta obce poďakoval 
nielen vystupujúcim, ale predovšetkým 
všetkýmvšetkým prítomným, ktorí svojou nie malou 
účasťou dali tomuto podujatiu zmysel.     
 O občerstvenie sa počas celého podujatia 
postaralo poľovné združenie Háj. V ponuke 
bola cigánska pečienka, guláš, čapované 
vínko či kofola. Pre deti bol pripravený 
skákací hrad a prehliadka techniky 
hasičskéhohasičského zboru. Podujatie pretrvávalo do 
neskorých večerných hodín. Prítomné deti, 
mládež, dospelí i seniori sa výborne bavili. 
Zaujímavosťou bola možnosť v tombole 
vyhrať motorové vozidlo na víkend s plnou 
nádržou. Výhercami sa stali Tomáš Slovák, 
Nikola Radimáková a Veronika Kútna.
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Počas tohto dňa bola daná cesta vyčistená a 
všetok odpad bol odvezený na skládku, kam 
aj patrí. Okrem toho členovia poľovného 
združenia vyčistili aj poľné cesty v 
extraviláne našej obce. Všetkým prítomným, 
ktorí sa tohto podujatia zúčastnili, srdečne 
za pomoc ďakujeme. 



 Svojimi vtipnými postrehmi a komentármi z 
domácej i zahraničnej politiky prinášajúce 
život všetkých prítomných zabavili a svojim 
humorom vytvorili počas celého večera 
výbornú atmosféru. 

Úctu prejavili aj  zástupcovia   ZO SZPB pod 
vedením predsedu Mgr. Juhása, 
zástupcovia PD v Zavare, členovia folklórnej 
skupiny Zavaran, členovia hasičského 
zboru, ZŠ s MŠ, seniori i občania Zavara. Po 
položení vencov sa presunul sprievod do 
kultúrneho domu, kde sa konala 
slávnostnáslávnostná akadémia, ktorú zahájil a viedol 
učiteľ ZŠ s MŠ v Zavare Mgr. Maroš Gábriš. 
Program obohatil svojím pásmom nielen 
folklórny súbor Zavaran pod vedením 
manželov Baudyšových, ale taktiež žiaci 
našej školy pod vedením riaditeľky Mgr. 
Andrey Mrštákovej s kolektívom pedagógov.



Aktívni boli predovšetkým domáci 
predajcovia. Klub seniorov sa prezentoval 
dekoratívnymi košíčkami, ktorý v sebe 
skrýval čokoládové prekvapenie. Umelecky 
zdobené perníky s veľkonočnou tematikou 
pripravila členka klubu p. Júlia Jakabová za 
pomoci svojej vnučky Julky Milerovej. 
SlovenskýSlovenský zväz záhradkárov prezentovaný p. 
Jozefom Magulom ponúkol prítomným 
kvalitné víno, p. Matej Chlebík si pre 
návštevníkov pripravil krásne výrobky z 
dreva. 

Svojím kuchárskym umením potešila 
všetkých maškrtníkov predovšetkým 
p.p. Elena Majtánová, ktorá ponúkala veľký 
výber sladkých pochúťok, medzi nimi aj 
veľkonočného baránka. Vlastnými 
výrobkami sa prezentoval aj domáci DSS 
Humánum. O program sa počas celého 
podujatia postaral domáci folklórny súbor 
Zavaran. 

 Program bol obohatený aj vystúpením 
hudobného hosťa večera, ktorým sa stala 
speváčka Anka Repková. Po ukončení 
podujatia nasledovala autogramiáda, pri 
ktorej si prítomní mohli taktiež zvečniť 
spomienku na tento večer formou fotografie 
so známymi glosátormi. 



Tam podľa starých tradiícií došlo k páleniu 
Moreny a k jej potopeniu v tejto rieke. 
Prítomní sledovali plavbu horiacej Moreny 
do nenávratna smerom na Križovany. S ňou 
sa odplavilo podľa tejto starej tradície do 
diaľav aj starodávne pohanstvo. 



Po úvodnom slove pozdravili členovia 
folklórneho súboru Zavaran kyticou bieleho 
orgovánu starostu našej obce. Po tomto 
akte nasledoval pokyn starostu k 
postaveniu mája, pri ktorom už tradične 
asistovali členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru zo Zavara za zvukov 
dychovejdychovej hudby Šúrovanka pod vedením 
kapelníka p. Vladimíra Pavloviča.

Počas podujatia zazneli z úst manželov 
Kňazovičových viaceré, pre všetkých známe, 
krásne melódie. Slávnosť bola obohatená i 
tancom žiakov zo ZŠ a MŠ v Zavare pod 
vedením riaditeľky školy Mgr. Andrei 
Mršťákovej. Dojemná bola predovšetkým 
kreácia detí z Materskej školy v krásnych 
zavarskýchzavarských krojoch pod vedením 
zástupkyne Mgr. Danky Krištofovej, ktoré 
bolo možno spolu s vystúpením FS Zavaran 
považovať za zlatý klinec programu. 
Prítomní sa účinkujúcim odmenili 
dlhotrvajúcim viacnásobným potleskom. 

Po slávnostnom požehnaní na konci omše sa 
odobrala uniformovaná čestná jednotka DHZ 
k soche svätého Floriána na Viktorínovu 
ulicu, kde predseda zboru p. Anton Plevza na 
znak úcty položil kyticu kvetov. 







Počas celého dňa sa predstavilo 
1818 hudobných zoskupení venujúcich sa 
prezentácii ľudovej hudby, napr. ľudová 
hudba MUZIČKA zo Šoporne, Krupanskí 
črpáci z Dolnej Krupej alebo folklórna 
skupina DUDVÁH z Križovian. Okrem nich 
sa o priazeň poroty uchádzalo viac ako 
desiatka spevákov a speváčok zameraných 
nana ľudovú hudbu. Výsledkovú listinu 
krajskej súťažnej prehliadky zostavovala 
po skončení podujatia odborná porota. 

Podujatie záhajil už tradične starosta obce, 
ktorý všetkých prítomných privítal a zaželal 
im príjemne strávené chvíle počas celého 
dňa. Podujatie bolo sprevádzané krásnym 
slnečným počasím, čím deťom umožnilo si 
naplno užiť pripravené atrakcie. Deti mohli 
využiť maľovanie na tvár, jazdu na poníkovi 
či dva skákacie hrady.či dva skákacie hrady.

Na deti taktiež čakali animátori, ktorí mali 
pre deti pripravené viaceré ručné práce a tým 
deťom podujatie ešte viac spríjemnili. 
Mimoriadne úspešný bol penový kúpeľ, ktorý 
zabezpečil už tradične DHZ Zavar. O 
občerstvenie sa postaralo PZ Háj. Všetkým 
prítomným ďakujeme za krásnu účasť a 
veríme,veríme, že deti si odniesli množstvo krásnych 
zážitkov a spomienok na tento deň. 



Za asistencie Mgr. Neštického vypustila na 
znak mieru biele holuby p. Jána Chlebíka. 
Počas nasledujúceho programu sa 
prezentovali viaceré známe hudobné mená 
ako Allan Mikušek, Pavol Drapák, Tomáš 
Bezdeda, Kristián Révay, Jadranka, 
Kochanskí s Ottom Kollomanom a Senior 
CountryCountry band Zavar. Dychová hudba 
Šúrovanka potešila prítomných 
vystúpením v závere podujatia. Pre deti bol 
pripravený skákací hrad, rôzne maškrty, 
jazda na koni i hodové stánky s 
obľúbenými hračkami. Pre mužov bola 
pripravená prehliadka automobilových 
veteránov i motoriek rôznych značiek.veteránov i motoriek rôznych značiek.

Dopoludnia sa varením guláša prezentovali 
členovia Klubu seniorov. Zároveň sa na 
akcii podieľal aj miestny zväz záhradkárov 
varením gulášu, pečením klobás a 
grilovaných špecialít. Gulášom im 
konkurovali aj zamestnanci miestneho 
DSS. Prítomné tímy preukázali v rámci 
integračnéhointegračného  procesu vzácny príklad 
spolužitia klientov so spoluobčanmi našej 
obce. 



Cez našu obec prechádzali vozidlá s 
posádkami z viacerých krajín – nielen 
Slovenskej a Českej republiky, ale taktiež 
napríklad z Nemecka či Francúzska. Medzi 
vozidlami sa vynímali také značky ako 
Tatra, Aero, Bentley, Jaguár či 
Mercedes-Benz. Podujatie moderoval a 
prítomnýchprítomných informoval o posádkach 
jednotlivých vozidiel publicista a reportér p. 
Marián Pavlík. 

Okrem občanov našej obce sa na podujatie 
prišli pozrieť aj naši najmenší zo základnej 
školy, ktorí mali z prítomných vozidiel veľkú 
radosť. Každé vozidlo prechádzajúce obcou 
Zavar dostalo potvrdenie o prejazde od 
starostu obce Bc. Lukáša Sochora. 
 

Zároveň posádka každého vozidla dostala na 
dlhú cestu malé občerstvenie. Za výnimočný 
zážitok organizátorom ďakujeme a už teraz 
sa tešíme na ďalší ročník tohto krásneho 
podujatia. 
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 Stalo sa tak kňazskou vysviackou, ktorú 
prijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brne 
zaza prítomnosti nášho Vdp. Dekana Jána 
Bederku. Po slávnostnej vysviacke prevažná 
skupina veriacich zo Zavara i Dolných Lovčíc 
novokňazovi v prítomnosti správcu farnosti 
srdečne zablahoželali a popriali do kňazskej 
služby predovšetkým veľa síl a Božej ochrany. 



Jednými z nich boli 4. júla 2019 aj zavarskí 
seniori. Podľa vyjadrenia sprievodcu 
dostali zavarčania informácie o tom, že 
Aponiovci nechýbajú v žiadnej 
významnejšej encyklopédii uhorských 
dejín, pretože významnou mierou prispeli k 
zhromaždeniu európskeho kultúrneho 
dedičstva. dedičstva. 

Preto niet divu, že okolo roku 1774 založil 
Anton Juraj Aponi  svoju slávnu knižnicu 
v Európe známu ako BIBLIOTHEKA 
APPONIANA. Táto mala v tom čase vyše 
30 000 zväzkov. Knihy získal Aponi najmä 
zz Jezuitských kláštorov po ich zrušení 
cisárom Jozefom II. Podľa informácií riaditeľa 
knižnice a sprievodcu Zavarčanov pána Petra 
Králika mal na tom obrovskú zásluhu aj 
knihovník Augustín Michelazzi. Postupne 
získavali časti knižníc po barónoch 
Spielmannovi a Brandauovi. Po smrti Antona 
JurajaJuraja Aponiho prebral knižnicu jeho syn 
Anton, ktorý  musel časť tlačovín i obrazov 
predať na dražbe, preto aby mohol vyplatiť 
podiely bratom. Spolu s novým knihovníkom 
Karolom Antonom Grúberom sa postaral 
o zbytok knižnice. Keďže knižnica sa 
vo Viedni postupne zapĺňala, doporučil 
Grúber previesť knižnicu do Bratislavy 
aa urobiť z nej verejnú knižnicu. Prevoz sa 
uskutočnil po Dunaji. V roku 1846. Prvá 
verejná knižnica v Bratislave vznikla v júni 
1827. Knihovníkom bol Grúber. Po jeho 
odchode knižnica stagnovala. Preto previezli 
knižnicu na voloch do Oponíc, kde majiteľ  
pristavil ku kaštieľu jedno krídlo. V tom čase 
malamala knižnica podľa súčasného riaditeľa 
Petra Králika 25 000 zväzkov. Z jeho úst 
sa Zavarčania dozvedeli aj o ďalšej vášni.
Zaujímali sa o sochárske diela i obrazy 
maliarov z 15. - 18. storočia.  
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Sprievodca predstavil Zavarčanom 
fotografie Haydna, Mozarta, Beethovena 
i Fryderika Chopina, ktorí hrávali najmä 
na obľúbených viedenských hudobných 
večierkoch. Aktívne sa do spolupráce 
soso sprievodcom zapojili aj zavarské deti, 
ktoré mali možnosť zasadnúť za stôl a v 
bielych rukaviciach nazrieť do jednej 
z historických kníh .

Po prehliadke Aponiovskej knižnice, parku, 
krypty a múzea sa prepravili Zavarčania do 
neďalekých Solčian. V reštaurácii 
RYBÁRSKA BAŠTA sa občerstvili kvalitným 
obedom. Slepačí vývar i čerstvé rezne 
soso zemiakmi a ryžou chutili všetkým. 
Občerstvujúco pôsobila aj káva i kvalitná 
zmrzlina.  Po obede dobre padla aj malá 
prechádzka okolo rybníkov. Dobrá pohoda 
pokračovala aj cestou autokarom domov do 
Zavara.     

  Podľa sprievodcu posledný Aponi Henrich 
zomrel za nevyjasnených okolností 
vv Berlíne vo veku 50 rokov. Po jeho smrti 
bolo oponické pánstvo predané. Je to 
zaujímavé najmä pre Zavarčanov, pretože 
aponiovské pánstvo i s kaštieľom odkúpila 
rodina Slezákovcov z Vlčkoviec /Farkašín/. 
Tí vysadili vinice i ovocné sady. 
PoPo znárodnení v roku 1948 však museli 
panstvo opustiť. Potom došlo na desiatky 
rokov k stagnácii a úpadku nielen kaštieľa, 
ale i lesov a celého hospodárstva. Ten istý 
osud postihol aj aponiovskú knižnicu, 
ktorú odkúpil gróf Karoly ako náhradu 
zaza dlhy. Knižnica ho nezaujímala a preto ju 
rozpredával na dražbe v Prahe. Knižnicu 
paradoxne zachránila II. svetová vojna. 
PoPo vojne však prišla zmena režimu a všetko 
muselo ustúpiť novej ideológii. Slezáka 
vysťahovali z kaštieľa. Pre knižnicu nastali 
zlé časy. Správu nad ňou prebralo 
Povereníctvo kultúry, neskôr 
poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva. 
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Po vážnej téme ukončenej vzájomnou 
diskusiou nasledovala príjemnejšia časť 
preventívnej aktivity – ponuka a ochutnávka 
skvelej zdravej alternatívy voči alkoholu – 
ovocných nápojov „smoothies“,  ktoré pre 
všetkých žiakov 2. stupňa pripravili s 
koordinátorkou prevencie dievčatká zo 7. 
triedytriedy – Lenka, Laurika a Helenka. 



 Mali zimné, jarné, letné i jesenné 
stanovištia. Na úvod ich privítal šaško 
Matúš a zablahoželal im v našom mene ku 
Dňu detí. A potom sa už pustili do hier 
a zdolávania úloh. Škôlkári v Sniežikove 
nosili vedierka s vodou a prilievali 
do obláčika, aby ešte nasnežil 
nana snehuliačika, v Lístočkove preberali a 
rátali farebné listy a hríbiky, v Sliepočkove 
nosili pod sliepočku na lyžičke vajíčka, aby 
mala viacej kuriatok, v Kvetinkove 
pomáhali včielkam vyberať si najkrajšie 
kvietky. Vo Vodičkove  čistili vodníkom 
jazierko od vecí, ktoré tam nepatrili, 
vv  Stromčekove triafali šišky do košíka a 
zbierali lesné jahody do košíčka. Mnohí 
škôlkári si stanovištia prešli aj viackrát, 
lebo ich bavili. Na záver šaško s našou 
triednou pani učiteľkou vyhodnotili hry a 
každému škôlkárovi dali na pamiatku 
medailu so štyrmi ročnými obdobiami. Aj 
mymy sme dostali od škôlkárskych pani 
učiteliek sladkú odmenu... Keď sme sa 
vrátili so všetkými našimi vecami a 
rekvizitami do školy, čakali nás tam 
muffinky, ktoré nám vo štvrtok upiekol 
náš triedny kuchársky tím. Tak sme si 
vychutnali oddych pri muffinkách, 
ľadovomľadovom čaji a premietaní fotografií, ktoré 
sa pani učiteľke podarilo v MŠ nafotiť.

Páčilo sa nám, že sme si pozreli prekrásnu 
Baziliku svätého Emeráma. Mohli sme tam 
obdivovať aj nádherné fresky, barokovú 
výzdobu, zaujímavý spôsob osvetľovania cez 
vežičky – svetlíky. Všetci sme sa zastavili pri 
obrovskej a vzácnej zbierke relikviíí svätcov a 
pozerali sme si ich mená. V diecéznom múzeu 
smesme sa dozvedeli veľa o histórii Veľkej Moravy 
a videli sme mnohé krásne pamiatky z tohto 
obdobia. Veľkou vzácnosťou bolo, že sme 
mohli vidieť klenotnicu, v ktorej boli 
zhromaždené nádherné kalichy, monštrancie, 
biskupské palice a iné predmety vykladané 
drahokamami a perlami.  Boli sme aj v krypte, 
ktorúktorú špeciálne pre nás otvorili, aj keď býva 
otvorená iba na začiatku novembra, keď sú 
dušičkové pobožnosti. Vybavila nám to 
sestrička Juliána, ktorá tam má veľa známych 
sestričiek.



U žiakov vládla priateľská atmosféra a tento 
deň sme si všetci výborne užili. Športovci 
podali výborné výkony a ostatní ich 
povzbudzovali, čo im sily stačili. 



V Trnave sme spoločne navštívili dopravné 
ihrisko v Trnave. Cieľom bolo naučiť deti 
dodržiavať a aplikovať pravidlá cestnej 
premávky, správne prechádzať cez cestu, 
jazdiť vpravo, reagovať správne na svetelné 
signály, poznávať dopravné značky.



Spoločne sme  objavovali nové zaujímavé a 
krásne vecí, získali športové zručností, 
nazbierali množstvo zážitkov a skúseností 
na súťažiach, exkurziách, výcvikových 
kurzoch. Žiaci získali veľa poznatkov a 
vedomostí. Každá práca však je však podľa 
zásluh ocenená. Z 214 žiakov pochvalu 
riaditeľomriaditeľom školy za výborný prospech, 
vzorné správanie a reprezentáciu školy 
získalo 39 žiakov.

Najvyššie ocenenie Diplom riaditeľa školy a 
cenu starostu získali 2 žiaci 9. ročníka Natália 
Limová a Michal Šeliga. Gratulujeme a držíme 
palce k dosiahnutiu ďalších úspechov. 
Všetkým žiakom  a pracovníkom školy želáme 
príjemné prázdniny.



„Verím, že to ešte nie je jeho posledné slovo. 
Ale chápem, že je náročné skĺbiť pracovné 
povinnosti s futbalom a hrávať zápasy 
napríklad po nočnej,“ pokračoval Vido, 
bývalý hráč Spartaka.

Do klubu prišli Peter Daniš z Bolerázu a 
Adam Jurovatý zo Smoleníc, ktorý hrával 
v mládežníckych kategóriách Serede. Vrátil 
sa Zavarčanom dobre známy Dušan Sanny. 
Príležitosť dostane aj Patrik Bartovič 
z dorastu. 

„Očakávam„Očakávam náročnú sezónu. Pribudli 
kvalitné mužstvá a viaceré poskladali 
kvalitné kádre. Každý zápas bude náročný. 
Chalanom verím. Máme silu a kvalitu na to, 
aby sme hrali o najvyššie pozície. Trošku sme 
zmenili systém hry. Verím, že sa to ukáže. 
Súperov mám dopodrobna zmapovaných. 
SústredímeSústredíme sa iba na seba a našu  hru,“  
spomenul pred štartom ligového ročníka. 
Zavar je aj tentoraz pasovaný za jedného z 
najväčších ašpirantov na víťaza 6. ligy. 
„Odkedy som v Zavare, tak sa očakáva iba boj 
o titul a verím, že táto sezóna nebude iná. 
Chceme prinášať ľuďom radosť. Dúfam, že sa 
rozlúčimrozlúčim so Zavarom s titulom,“ uzavrel 
34-ročný tréner.



Výsledky behu hlavnej trate za mužov, 
občanov Zavara, sú nasledovné:
1. Michal Horváth
2. Ing. Marián Beránek
3. Peter Zošák

Výsledky prológu – ženy:
1. Lucia Paulechová
2.2. Zuzana Barútová
3. Mária Mojzesová

Výsledky prológu – muži:
1. Jakub Ďuriš
2. Viktor Jakubovský
3. Peter Barút  

Najmladší bežec, ktorý sa zúčastnil podujatia, 
mal 9 rokov a najstarší účastník 77 rokov. 
Najstaršia bežkyňa, ktorá si trúfla pokoriť 
Zavarskú sedmičku, mala 63 rokov. Na záver 
podujatia všetkým víťazom odovzdal starosta 
obce Bc. Lukáš Sochor pamätné medaile, 
vecné a finančné odmeny. Oceneným srdečne 
gratulujemegratulujeme a všetkým zúčastneným srdečne 
ďakujeme za podporu tohto krásneho 
podujatia. Dovidenia o rok!





 Pred koncom polčasu sa však skóre menilo 
a opäť v prospech Dubovian, keď sa Zavar 
dopustil v pokutovom území faulu. 
Odpískanú penaltu premenil na polčasových 
0:2 Svitek.

 V II. polčase sa zápas vyvíjal podobným 
spôsobom. Zavar chcel však výsledok otočiť. 
Žiaľ, nedarilo sa mu strelecky. Ani vyložení 
kanonieri nepremenili svoje šance. Dvakrát 
spálil šance Marek Sudin, lebo výborne sa 
prezentoval golman Dubovian, Tonkovič. 
Zavarčania však bojovali. Pokúšali sa o 
kontaktnýkontaktný gól, no neúspešne, lebo ani po 
centri Tandlmayera z ľavej strany sa 
nepodarilo skórovať mladému Hrašnovi. 



Kontaktný gól nepriniesla ani Kardošova 
hlavička, ktorá tesne minula bránku 
Dubovian. Nepísaný zákon hovorí“ NEDÁŠ – 
DOSTANEŠ“. A tak sa i stalo! Dubovany 
využili väčší priestor, ktorý vznikol pri tlaku 
Zavara v jeho obrane a v 72.minúte 
tečovanou Vrbíkovou strelou zvýšili na 0:3 !
  
          Ani po tretom góle sa Zavar nevzdával. 
Strely Jakuba Ďuriša, Mirka Hrašnu i 
ďalších Zavarčanov chytil, resp. povyrážal 
golman Dubovian Tonkovič. V 81.minúte sa 
Zavarčania zníženia stavu predsa dočkali, 
keď loptu do pätky vrátil Chlebík a elegán 
Matúš Beňo hlavičkou upravil na 1:3. V 
záverečnýchzáverečných minútach sa Sudinova strela 
zastavila na brvne dubovianskej bránky.  
   
 Vítazom súťaže sa stalo družstvo z 
Dubovian, avšak našim chlapcom 
ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme 
im k už tak veľkému úspechu. 



ARABI,ARABI, BATOH, BUBON, DLÁTO, DOSKA, GAJDY, 
GAZELA, HASIČI, HRADY, HUSLE, HUSLISTA, 
IKONA, KAMERA, KILOMETER, KOBYLA, 
KOLOTOČ, KOZUB, KREVETY, KRHLA, KUŽELE, 
LABUŤ, LAMPA, LIETADLO, LOPTA, LUPIČ, 
LYŽIAR, MAMUT, MATRAC, MELÓN, MESIAC, 
MONITOR, MOTÝĽ, MRAKODRAP, MRKVA, 
MURÁR,MURÁR, OBLAK, OBLAKY, OLTÁR, OMEGA, 
OTROK,  PELIKÁN, PERLA, PETRA, PLOTER, 
POŠTÁR, RAMPA, REBRÁ, RUKÁV, RUŠEŇ, 
SEDADLO, SEKERA, SKÚTER, SOKOL, SOMÁR, 
STÁNOK, STROM, TATRA, TIGER, TRAKTOR, 
TRNAVA, TUKAN, TURISTI, UČITEĽ, ULITA, 
VESLO, VINEA, VIOLA, VOJAK, ZÁSTAVA, ZLATO

“Povedzte James, kto je tu hlupák, Vy či ja?”
“Pán gróf...Vy nie ste človek, ktorý by ............. 
(tajnička)
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