Heslo stanoviště: piškot

Běžně vydrží v Praze do zimy loňský sníh?
Byl ministrem kultury Pavel Dostál?
Cestují karavany přes Saharu?
Často chodí hajný lesem?
Dodneška je naživu doktor Plzák?
Dovede kočka postavit dům?
G je v abecedě před H?
I Fanánek má dvě paty?
Jaroslav Seifert je pořadatel Svíček?
Je jedním z druhů lasic hranostaj?
Je mozek v dutině lebeční?
Je rádler pivo s limonádou?
Je Štrbské největší slovenské pleso?
Jmenují se některé hory Lužické?
K uchovávání nápojů slouží lahve?
Koblížka sežrala hladová liška?
Kovboj umí obyčejně házet lasem?
Kreslí se hovno hnědou pastelkou?
Lasice loví daňky?
Leží na Moravě Bystřice pod Hostýnem?
Lze rozstřihnout list habru?
Marcipán patří mezi lehké drogy?
Měl již panic první sex?
Mirek Dušín říká "do prdele"?
Mohou mouchy létat pod hladinou?
Na hostině pojdu hlady?
Nití je možno látat díru?
Pije James Bond mléko s ledem?
Pije rád Síba podmáslí?
Plyšové ovce lížou sůl?
Pohrobek chodí po hrobech?
Pomáhá na zlomenou lodyhu sádra?
Pro vyřezávání se hodí lipové dřevo?
Při pletí záhonů pomáhá hoblík?
Řekne se "hledat" polsky "szukać"?
Říká se vzdání se úsilí "lámat hůl"?
S figurkami se hraje loto?
Slouží k uchovávání brambor spací pytel?
Smějí se výbušniny brát do letadla?
Už byl letos dvacátý prosinec?
V Irsku leží Dublin?
Vede dálnice do Prachatic?
Veverka umí poslat dopis?
Výstřely z Aurory sestřelily letadlo?
Vzniklo černé uhlí před dávnými lety?
Z opice pochází srnky?
Zápalky v dětských rukou hrozí požárem?
Zní jméno samice srnce laň?
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