Eesti üksikkilva meistrivõistlused, Tallinn, 30.03.2008
1. Küsitav linn asub Arizonas Gila ja Colorado jõgede ühinemiskoha lähistel..Tegu on USA kõige päikesepaistelisema linnaga, kus on kõrgeim fikseeritud õhutemperatuur 124 kraadi Fahrenheiti ja kus juuli keskmine on 107
kraadi Fahrenheiti. Linnas asus 1876-1909 USA üks kurikuulsamaid vanglaid. Praegu on seal muuseum. 1953
aasatal kirjutas noor Elmore Leonard lühijutu sellesse linna suubuvast rongist. Rong on väljumisega kell 3.10 on
suundunud viiekümneaastase vahega sinna linna kaks korda ka kinolinal 1957 ja 2007. Kuhu sõitis rong?
2. Seda sportmängu tohib reeglite kohaselt, alates 1975 aastast, ohutuse huvides mängida ainult parema käega.
Maailma tipp-50 seas on siiski ka 3 vasakukäelist mängijat, kes lihtsalt kasutavad paremat kätt. Milline spordiala
diskrimineerib vasakukäelisi?
3. 8. augustil 1991 varises kokku tollane maailma kõigi aegade kõrgeim ehitis - 646,38 meetrit kõrge, 1974.
aastal valminud raadiomast. Millises riigis see juhtus?
4. Millise veekogu pinnal demonstreeris Jeesus Kristus oma imelist vee peal kõndimise kunsti? (Vastuseks
sobib nii veekogu nimetus piiblis kui ka praegune geograafiline nimi.)
5. Vene Nõukogude historiograafia loeb Kodusõja lõpuks 25. oktoobrit 1922 kui Punaarmee vallutas .......
Mille?
6. Alates 2003/2004. aasta hooajast peab Rein Hiob Eesti mälumängurite reitingutabelit. Küsime - kes on
need kaks lugupeetud ja tunnustatud Eesti kilvarit, kes on osalenud kõige rohkem reitinguarvestusse
minevatel mängudel? Kui nad täna saalis viibivad, on tänane mäng ühele neist 84. ja teisele 81.
7. Neid linde hävitati esmalt seetõttu, et nad murdsid tallesid ja vasikaid. Hiljem läks moodi tulistada neid
lihtsalt meelelahutuseks. Päris põrguks läks lindude elu siis, kui üks kullaotsija leidis linnu pugust paar
allaneelatud kullaterakest. Kui neid linde intensiivselt kaitsma hakati, oli looduses elus veel 60 isendit. Kõik
linnud püüti kinni ja paigutati paljunduskeskustesse. Alates 1992. aastast on linde hakatud nende esivanemate maale tagasi toimetama. Üha uusi tibusid lastakse lahti mägedes San Joaquimi orus. Mis linnud?
8. Nimetage piirkond, kus on kasutatud seda lippu ! Samale
piirkonnale viitab ka populaarse muusikapala pealkiri, mida kuulete
Kiievi ooperiteatri puhkpilliorkestri ammuses esituses.

9. Nimetage linn ja mis hoonega on tegu?

10. Küsime“ kuuma“ briti näitekirjanikku, kes sai Eesti
publikule tuttavaks 2001. aastal, kui Ingomar Vihmar lavastas
Von Krahli teatris tema“Mõned teravad polaroidid“. 2002.
aastal tõi Vihmar aga Ugalas lavale küsitava esikteose
„Fucking and Shopping“, millisest kujunes tõeline hittlavastus.
2007. aastal proovis autoriga kätt ka Ain Mäeots, kes tegi
Ateena kultuurikeskuses tema „Produkti“. Sel aastal aga
hullutab Tartu ja kogu Eesti teatripublikut taas Vihmar, kes
lavastas Sadamateatri tarvis lavatüki „Võta Mind!“, millise idee
autor ja üks teostajatest on taas küsitav briti näitekirjanik.
Mees muuseas pole iial teinud saladust sellest, et on HIVpositiivne gay. Õnneks pole tema tööd aga kantud imalast
gay-temaatikast, vaid ületavad seksuaalse ja soolise
kuuluvuse piirid oma üldinimliku sõnumiga. Kes?
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11. Tema isa tuli Kongost Prantsusmaale käsipalli mängima. Tema nõbu on
Newcastle`i vutiklubi poolkaitsja Charles N Zogbia. Ta ise pole seni võitnud ühtki
individuaalset ATP turniiri, kuid oli 3. märtsi seisuga ATP rankingus uskumatult kõrgel
16. kohal. Kes?

12. Soome „suvepealinn“ asub Helsingist 170 km kaugusel, 15 km Turust läänes. 14 000 elanikuga linnas asub
Skandinaavia suurim SPA hotell ja ülemaailmset tuntust omav Muumimaa Kailo saarel. Mis linn?
13. Millise Eesti teatri maja on lätlase projekteeritud? Hoone arhitektiks on Fridrihs Skujinš, teine lätlane
H.Grinbergs on kaunistanud saali lae oma maalingutega.
14. Kes laulab? Ta on umbes 50 cm kõrgune ja oma pika peenikese iseloomulikult kõvera noka järgi kergesti
äratuntav. Elab rannaniitudel, luhtadel, rabas ja soodes. Pesa teeb ta maapinnalohku, vooderdades selle
oksakestega. Toitub putukatest, tõukudest, molluskitest ja ussidest. Toitu kogub mudast pika noka abil, vahel
sööb ta ka pungi ja marju.
15. 1564. a Liivi sõja ajal sõlmitud vaherahuleping sätestas, et venelased loovutavad Rootsile neli linna koos
maakondadega – Kolõvani, Pernow, Paida ja ... Milline oli neljas, komtuuri residents?
16. Neid
ühendab
SOUP.
Kes on kõige
alumine?

17. Kes on pildil koos oma lapsukesega?

18. Nimetage Bahama saarestiku rahvarohkeim saar, millel asub ka pealinn Nassau. Kehvadele
saartetundjatele ja suurepärasetele linnatundjatele on (tõsi teatavate mööndustega) kindlasti abiks kõige pisema
USA osariigi pealinna teadmine.
19. Johnny Depp , üks tänapäeva tuntumaid meesnäitlejaid, on mänginud ka ühes Parima filmi (Best Picture)
Oscari võitnud filmis. Millises filmis?
20. Bigose sisse käib värsket ja hapukapsast, praetud vorsti, karbonaadi, rinnatükk, sinki, sealiha, ulukiliha,
kanaliha, lambaliha, seeni, sibulat, tomateid, võid, haput ploomimoosi ning punast veini ja konjakit. Seda rooga
keedetakse kolm päeva, korraga neli tundi päevas ning iga keedukorra järel toit külmutatakse või pannakse
külmikusse. Külmas bigos valmib, pehmeneb ning muutub sitkeks ja aromaatseks. Mis rahva köögi sümboliks
on bigos?
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21. Poola parimateks sportlasteks on 21 sajandil valitud vaid kaks sportlast - mees ja naine.
Mees on küll neljakordne maailmameister, kuid olümpialt on tal ette näidata vaid hõbe ja pronks. Naissportlasel
on küll vaid kaks maailmameistri tiitlit, kuid see eest lisaks kahele olümpiahõbedale ette näidata ka OM
kuldmedal. Nimetage need poolakad!
22. Kes poseerib
koos vendade
Castrotega?

23. Küsitav joogibränd kui selline toodi USAs turule 1988 aastal - ülejäänud maailm sai brändi lähemalt tundma
alles aastal 1990 kui seda jooki hakati nn „firmajoogina“pakkuma transatlantilisi lende tegevatel Concordidel.
Joogi retsept on pärit aastast 1761. Joogi valmistamisel kasutatakse kümmet erinevat taimset põhikomponenti,
millised on kõik ka graveeritud luksusliku pudeli külgedele. Joogibränd annab ka välja omanimelist
rahvusvahelist auhinda klaasikunstnikele/disaineritele. Nimetage see Baccardi poolt turustatav jook!
24. Kuidas nimetatakse nisu ja rukki hübriidi, milline aretati välja Rootsis ja Shotimaal juba 19.sajandil ja mis
on Eestisse laiemalt levinud viimasel 3-4 aastal?
25. Täna möödub 6 aastat Suurbritannia kuninganna-ema, George VI abikaasa Elizabethi surmast. 30. märtsil
1871 suri aga Rootsi ja Norra kuninganna, Hollandi Willem I pojatütar. Ta oli abielus Carl XV ja Rootsi
kuninganna 1859-1871. Temaga sama nime kandev tütar oli Taani kuninganna 1906-1912. Sama nime kandev
kuninganna oli Rootsil ka XVIII sajandil ja siis andis kuningas Adolf Frederik oma valdustesse kuulunud Degerby
piirikindlusele ja sama nime kandvale linnale oma abikaasa nime, mida see kannab tänini. Nimi on tegelikult
skandinaavia mugandus euroopalikust eesnimest. Vastuseks ootame aga siiski kuningannade ja linna ühist
nime.
26. Mis riigi hümni kuulete?
See laul on tegelikult loodud 1874. aastal ühe ajaloolise tähtpäeva puhuks, hümni teksti aluseks on Piibli
lauluraamatu 90. psalm. (Hümniks sai laul aastakümneid hiljem.) Sellest riigist pärit rahvusvaheliselt tuntud
artistidena tõstetakse teiste seas esile lauljannat Emiliana Torrinit, ansambleid Bang Gang ja Mum ning
ühemehebändi Mugison. Riigi hetke kõige olulisem muusikaprodutsent on Arvo Pärdi poeg Michael Pärt!
27. Millise
autofirma
uudistoodangut
näete?

28. Pärast pingelisi tööaastaid riigi muuseumide tegevuse korraldajana Haridusministeeriumis ja
muinsuskaitsevalitsuse juhatajana otsis küsitav isik endale uut rahulikku elukohta. Herbert Johansoni projekti
järgi ehitati talle 1929. aastal maja Nõmmel. 4. juunil 1940 valiti ta Nõmme linna esimeseks ja seni ainsaks
aukodanikuks. Kes?
29. Kuidas nimetatakse Uus-Ginea saare lääneosa hõlmavat Indoneesia provintsi, milline püüdleb iseseisvuse
poole?
30. Tallinna vanalinna arvatavasti suurimaks tööstusettevõtteks XIX sajandi teisel poolel oli Suur- ja Väike-Karja,
Sauna ning Viru tänavate vahelises kvartalis asunud vabrik, mis kuulus Pfaffide suguvõsale. Viimased neli aastat
enne sulgemist 1911 kandis vabrik „Revalia“ nime. Sealtpeale, varsti juba ligi 100 aastat, pole Pfaffi vabriku
toodangut Tallinnas enam kaubandusvõrgus turustamiseks toodetud. Mida toodeti Pfaffi vabrikus?
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31. Venemaal on Eesti territooriumil ka üks eksklaav. Värskast kirdes, Peipsi järve sirutuval neemel, Kolpino saare
vastas asub üks Venemaale kuuluv küla, millel puudub emamaaga maismaaühendus. Mis on selle küla nimi?
32. Jeanne de Arc põletati 1431 aastal praeguse ÜlemNormandia provintsi pealinnas (toona oli tegu kogu Normandia
pealinnaga). Linnas asub ka mitmeti kuulus katedraal.(pildil)
Mis linn?

33. **** Instituut on 1246. aastal rajatud Tallinna Dominiiklaste kloostri kooli ja raamatukogu akadeemiliste
traditsioonide jätkaja. Instituudi üheks eesmärgiks on Eestimaa esimese õpetlase ..... tegevuse uurimine ja
populariseerimine. Küsitav isik oli Dominiiklaste kooli esimene lektor ja raamatukoguhoidja, Albertus Magnuse
õpilane. Mees kandis ühe pühaku nime, selle pühakule on Eestis pühendatud Haljala kirik. Kes?

34. Inglismaa 10 naelase rahatähe tagaküljel on
kujutatud üht kirjanikku ja stseeni ühest tema
teosest. Nimetage teos ja autor!

35. Anton Hansen Tammsaare kohtus endast 12 aastat noorema Hildaga maskiballil. Hilda oli Tartu
õllevabrikandi Hindrik Lõhmuse ainus pärija. Tammsaare kiindumus tütalapsesse jäi paraku platooniliseks. Hilda
abiellus 1910. aastal endast 22 aasta vanema härrasmehega, keda paraku vabrikant ärilistes asjades ei usaldanud.
Riia ringkonnakohtus kinnitatud lepingu alusel jäi väimees kaasavara käsutamise õigusest ilma. Kellega abiellus
Hilda (Hildegard) Lõhmus?
36. Karl May (täna on tema surmaastapäev) tuntuim kangelane Winnetou oli just ......... apatš. Selle
indiaanisuguharu nimeline album on ilmunud ZZ Topilt 2003 . Millisesse apatšide harusse kuulus Winnetou?
37. Millist poliitikut kujutava karikatuuri eest võitis Edmund Valtman 1962. aastal Pulitzeri preemia?
38. Selle õllemargi ajalugu algas 1840 aastal Kanadas Ontarios, kus perepea Thomas pruulis esimese partii õlut
kohaliku sõjaväelaagri tarvis. 1999 aastal ületati Ühendkuningriigis müstiline 1 miljardi pindi piir ja sealtmaalt on
tegu müügimahult Suurbritannia õllemargiga nr 1. Küsitav õllemark on ka lahutamatult seotud jalgpalliga.
Nimelt oldi aastaid Premier League peasponsoriks (hetkel Barclaycard) ja ka Inglismaa jalgpalli liigakarikas
kannab küsitava õllemargi nime. Viimasel ajal ollakse tõsiselt tegevad Šotimaa õlleturu hõivamisel, sest see on
ainus piirkond Ühendkuningriigis, kus veel esikohta ei omata.Igatahes hakati korraga nii Glasgow Celticu kui
Glasgow Rangersi särgisponsoriteks. Hetkel on brändi omanikuks Molson Coors Brewing company. Nimetage
õllebrand!
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39. Kuidas nimetatakse maooride traditsioonilisi näotätoveeringuid, mis on nende kandjale midagi passi
või isikutunnistuse taolist? Asjatundja võib tattoo järgi kindlaks teha nii nende kandja positsiooni kui ka
päritolu ja perekonnaseisu.

40. Kes on see kelmikas Miki-hiir?

41. Kes on kunstnik?

42. Mis riigi rahvamuusika töötlust kuulete? Laul on
shona keeles, teine tähtsam keel selles riigis on
sindebele keel, ehkki ainus ametlik riigikeel on inglise
keel. Näete ka riigi kontuurkaarti.

