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Kód TRUMP 

 

nejslavnější tenisový turnaj; samostatnost; jev přijímání japonských vlivů do evropské kultury; místa, kde se svaly připojují na kosti 

metoda zabraňující početí; smajlíci 

mimozemšťan pojmenovaný dle své lodě; dárce; čpavek 

zastřelený brouk 

ideologie protežující národ; podvodní plavidlo; kov, jehož oxid krystalizuje do tvaru podobného diamantu 

benátská loďka; velký symfonický orchestr; hudební nástroje z dřevěných destiček 

krátká úderná vtipná prŮpovídka; nejlepší kamarádka Harryho; ruská plovoucí jaderná elektrárna Akademik; neznámý autor 

vzácný plyn tvořící oxid; první přístroj sloužící k nahrávání a reprodukci hlasu; pohlavní žlázy  

nejlepší kamarád Harryho; vztahový řád mezi tóny; pokémon s tvrdým i minerál 

země vycházejícího slunce; jednohlasně; slavnost (např. na začátku i konci olympiády); zvuky se stálou frekvencí; vyznavači filozofického směru zdůrazňujícího rozum 

elektricky nabitá částice na 3 nebo 4 písmena; materiál, ze kterého se vyráběly kulečníkové koule 

zpívající nebo pre Zuzanu; malíř z Vinci; kulinářské umění; Bican nebo Jabůrek 

"otázka" anglicky; spojitelné nádoby pro vyzvedávání obědů ze školní jídelny; halogenderiváty ničící ozónovou vrstvu 

skladba pro devět muzikantů; partnerka Johna Lennona (jméno i příjmení) 

den v týdnu; Linného systematika; přenesené pojmenování na základě vnitřní souvislosti; Bodie a Doyle 

pravidelný sezónní vítr; papírové svítící ozdoby 

Gagarin nebo Remek; část atmosféry významně ovlivňující šíření elektromagnetických signálů; nápoj obsahující chinin; vítěz X Factoru 

protest; lokace příběhu Romea a Julie; poslanec či senátor; zlatá platidla z kouzelnického světa 

křestní jméno prezidenta USA; Osudová nebo Novosvětská 

pohyb trupu do strany nebo při děkovačce; CaSiO
3; Husův kolega z Nového Města 

protivník odborné práce 

ústřední autobusové nádraží; česká značka vaginálního vajíčka; svítící reklamy ze vzácného plynu 

prezervativ; zřícenina mezi Útěchovem a Adamovem; regulátory světla procházejícího objektivem; přístroje sloužící k mapování dna 

kyselé ovoce 

křestní jméno sestry Simony Krainové; zvukomalebnost vzniklá napodobením zvuku; barvoslepost 

nadzemní rostlinný orgán; typ brýlí i modřina; foukací či tahací; klikatelné fufníky na ploše 

hromadění souznačných slov; moravská ekologická nadace 

pobaltská země; prvek omezující schopnosti Supermana 

 

Upřesnění polohy následujícího stanoviště: Mezi zídkou a špendlíkem. 


