Teema MEES - XXXXIX KLOOSTRIMÄNG
Kiirküsimused
1. Muhamedi algne , pühakueelne nimi langeb kokku Süüria suuruselt teise linna nimega. Mis
linn – pühak ühe nimega?
2. Nn. „vangi dilemma” on tõenäosusteoorias suurt gruppi küsimusi haarav mõiste. Selle abil
töötati välja nii tuumasõjast hoidumise kui ka tuumaründe taktika.
Milles seisneb „ vangi dilemma”?
3. Ainus, kelle eluajal (1912 – 1999) on tema järgi nimetatud keemiline element?
4. Kui 2000.a. Inglise Pank vahetas 10. naelasel Charles Dickensi pildi teise teeneka inglase
kujutise vastu, siis oli põhjuseks eeskätt üks välise imago ilming. Kes ja mis põhjusel ilmus
rahatähele?
5. Ei teata pilte, millel Vene isevalitsejad kannaksid prille,kuigi mõned neid kahtlemata vajasid.
Millest niisugune prillide pelgus?
6. Kui maailma mõjukaima mehe Barack Hussein Obama emapoolne suguvõsa Saksamaalt, siis ta
isa Keenia suuruselt teise rahva hulgast, kust näiteks ka ta sugulane Keenia opositsiooniliider
Odinga. Mis keenia- somaali rahvas see on?
7. Mis igapäevased eelised olevat Eesti sõjaväes üle 1.90 m sõjamehel?
8. Kui keskaegses ühiskonnas sangravoorid ehk aadrilaskjad võisid ka naissoost olla, siis
mehejõudu oli ilmselt enam vaja albebristide ametis. Mis liiki tervendajad olid albebristid?
9. Austrias Saltzburgi lähedal on Fuckingi küla, mis oma nime saanud 6. saj. elanud Focko
nimelise mehe järgi. Külavanem ei kavatse küla nime muuta, kuid kurdab, et pea kogu eelarve
kulub ühe asja peale. Mis on Fuckingi küla suurim eelarvepunkt?
10. IT kolledzi õppejõud Linnar Viik on Eestis saanud eestvõitlejaks liikumisele „ Valge lint mehe
revääril”, mis välismaal kestvat juba mitukümmend aastat. Millega tegu?
11. Kui asiaadi kohta on enam-vähem aktsepteeritud ütlus „pilusilm”, siis mis nime asiaadid
„valgete” kohta kasutavad? (Vabandust, kui eeldame meeste prioriteeti)
12. Esimene Vene soldatimedal , peale Peeter I aega, anti välja 1.VII 1759.a. võiduka lahingu auks
preislaste üle. Varsti ilmusid Venemaale Preisi agendid, kes püüdsid medaleid kokku osta, et
kaotuskibedust välja juurida. Mis medalist jutt?
13. Miks otsustati 2008.a. õhupalli kobarlennul eelkõige GPS `i mittetundmise – kasutamatajätmise
tõttu hukkunud brasiillast Adelir Antonio de Carli autasustada topelt - Darwini auhinnaga?
14. Kõrgklass, kes pidas end rüütellikuks, tekkis 11.saj. Prantsusmaal ja levis kogu LääneEuroopasse. Kolm põhimõtet, millel seisnes rüütliseisuse olemus, olid loomult täiesti ilmalikud
– fidelite, largesse, prouesse. Mis need on?
15. Kui vahvat luurajat Stirlitzit näidati lähikaadris, kasutati dublandi käsi. Miks?

16. Mõned kingaeksperdid soovitavad vasikanahast kingi poleerida ... ga. See on tõesti raiskamine,
kuid nahk muutuvat tõepoolest läikivamaks. Odav ... teeb sama hea töö kui kallis. Mida
džentelmenile käepärast soovitatakse kingade poleerimiseks?
17. 1904.a. Freidorfi külas praeguse Rumeenia alal Erzsebet Kerschi vallaspojana Peter Janos
nimeks saanud tulevane olümpiavõitja ja maailmarekorditeomanik on loetud suurimaks ...
rahvusest sportlaseks? Kes, mis rahvus?
18. Kes olevat parafraseerinud 12.sept.1683 õhtul mõõka tuppe lükates Caesarit – veni, vidi, deus
vicit ( ... jumal võitis)?
19. Keda meest (1951 – 2001) tuntakse Sirje Sinilinnu nime all, mida oma kirjatükkidele vahel alla
kirjutas?
20. 28. aprillil 1918 suri Theresienstadtis kindluses luutuberkuloosi üks noor vang. Kui teada, et
vangiaastatel talle 28. juunil süüa ei antud, siis mis ta nimi?
21. „Kõigi maade proletaarlased, ühinege!”, on kahtlemata käremeelsem deviis kui Kommunistide
Liidu eelkäija Õiglaste Liidu üleskutse „Kõik ...”. Kuidas see Õiglaste Liidu deviis kõlas, mis
K. Marxi meelest oli liiga väheinnustav?
22. Teatavasti mõõdetakse pinget voltides ( Volta nime järgi), raskusvälja tugevust mõõdetakse
gallides ( Galileo järgi) jne. Vahetevahel kasutatavat ka geniaalsusühikut, mis tuletatud
vastavasse teemasse sobiliku isiku nimest. Ühik või nimi?
23. Mis mehe suurim siseelund ( naistel eeldatavalt kergem kui 1,4 kg)?
24. Mis mehelik - militaarne rekord – 2430 m - kuulub ühele kanadalasele 2008.aastast, kelle elu
huvides nime ei avaldata?
25. Ka Remust ( või tema suguvõsa) on seostatud ühe Itaalia linna rajamisega, millel olevat Itaalia
ilusaim peaväljak. Mis linn Remuse linn?

Pildiküsimused
1. Kes?

2. Kes on kunstnik?

3. Kes? Kõrval pildil on tema loomingu näide?

4. Kes on pildil?

5. Kes? (ainult hüpates võitis ühtedel OM-l 5
medalit).

6. Kes on pildil?

7. Teise maailmasõja edukaim tankikomandör. Kes?

8. Kes?

9. Kes?

10. Kes?

Tavaküsimused
1. Üks ülekohtuselt koheldud piiblitegelasi on Oonan, kes vend Eeriga olid Vana Testamendi
järgi Juuda ja Suula pojad. Kui Eeri jumala tahtel suri – sest tal olevat „puudusi olnud” –
käskinud isa Juuda poeg Oonanil heita õnnetuks jäänud vennanaise Taamari juurde:” Ole
temale mehe eest ja soeta vennale sugu”. Miskipärast Oonan ei tahtnud vennanaisele last
kinkida ja saboteeris ettevõtmist viisil, mis siiski ei anna põhjust teda käsikiimlejaks pidada.
Mida Oonan piibli
( 1MS 38: 8 – 9 ) järgi tegi?
2.

Kui võtta omaks, et kõik ei pea Michelsoni eestlaseks, siis on Vene kõrgeima , Andrei
Pervozvannõi ordeni saanud kaks eestlast – onu ja õepoeg. Kes?

3. See noortetüüp esines juba 1940.a. ameeriklaste hulgas – vabameelse ellusuhtumisega,
sarkastilise huumorimeelega, eksperimentaalse seksieluga. Peale 1990.a. tähistatakse selle
nimega alternatiiv- trendide linnanoort, kes on kultuurihuviline, kelle kehal max paar protsenti
rasva jne. Tuntumaid nendele nõuetele vastavaid meessoost Eesti tegelasi oleks endine ETV
#Erisaade” reporter kõhetu graafiline disainer Johannes Naan. Mis noortetüübi nimi?
4. Ilmselt oli Poola kuningas August II Tugev ( 1670 – 1733), vaatamata oma lühikesele kasvule,
rammukas mees, kuid üldiselt arvatakse, et tema lisanime Tugev ladinakeelse versiooni
tõlkimisel teistesse keeltesse, on olulisem nüanss n.ö. „tõlkes kaduma läinud”. Mis nüanss?
5. Heli
6. Kuna vana hea Aadam on ka kuskilt pärit, siis esmakordselt ilmub ta Adapa nime all
avalikkuse ette vee- ja tarkusejumal EA pojana, kes keeldus taevajumal Anu pakutud elutoidust
ja valis märksa huvitavama sureliku elu. Mis rahva kultuurist ja mis linna kaitsjana Adapa
tuntud?
7. Mis riigist ja kellenimelise ülemaailmse auhinna sai viimati 2008. a. Arvo Pärt?
8. PR- guru Mark Borowski on üllitanud inimvaldkonnaga seotud ( mittekäegakatsutava asja,
seega mõttetu) valemi
F * T = B + P (1/10T +1/2 T ² ), kus
F – mõõdetava asja sündmuspõhine määr
T – aeg
B - baasmäär
P – juurdekasv
Mis on F ( nagu näete, väheneb aja suurenedes)?
9. Ainuke seksuaalsel teel leviv infektsioon ( nakkus), mille puhul on raviks ise võimalik
midagi tõhusat ette võtta. Möödunud aastal oli ETV-s dokumentaalsugemetega film selle
tõvega kimpus olnud kirjamees Bukowskist. Niisiis – osta apteegist vastav ravim, järgi
kasutusjuhendit. Samuti ravida partnerit. Kui asi läheb päris käest ära, pöördu arsti poole. Mis
haigusega tegu?
10. Üks tehniline inimestesse puutuv näitaja, mis ajab eriti võhiklikke meestargutajaid elevile, on
SAR, mille mõõtühikuks on w/ kg ( watti kehakilogrammi kohta). Millega tegu?
11. Mis igapäevase toiduse leiutajaks peetakse juba enne Kristust tegutsenud juudi rabi Hiller –
Elderit? Arvatavasti manustab seda igaüks iga päev. Algselt olevat SEE koosnenud purustatud
pähklitest, õuntest, veinist, vürtsidest ning kahest matzohsist. Mis igapäevaasi?
12. 1949.a.sai šotlane T. B. Orr Nobeli rahupreemia õilsa probleemi käsitlemise eest, mille edasine
uurimine tõi 1998.a. Nobeli majanduspreemia ühele indialasele. Mis ühine uurimisteema ühele
indialasel ja šotlasel, mis India kodaniku nimi?

13. Mehe geneetiline taust oli väga kehv: isa - joodik, suguhaigel emal oli juba enne 8 last, neist
kolm pimedat, kaks kurti, üks vaimse arengupeetusega. Kui armastatud ema tiisikusse suri,
võeti purjutava kooritenorist isa käest perekonnapea õigused ja pandi 17 - aastase poja õlule.
Kes see suurmees?
14. Muusika
15. Kalendrisse vaadates on selge, et tuleb esitada viimane mehine küsimus. Niisiis – kuidas tuleb
seda teile kätteantud teksti lugeda? ( Palun lugege seda ...)
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1 - 25
Kiirküsimused
HALEB ( linn tuntud ka kui ALEPPO)
Teadmatus, kui palju vastapool (ülekuulaja) teab
Glenn Theodore Seaborg 106.el.Sg - seaborgium 1997.a.
Charles Darwin, vägevam "võltsimiskindlam" habe
Liberaalid eelistasid prille
Luo
Saavad kaks toiduportsu
Liigesepaikapanijad, kondiväänajad
Varastatud siltide asendus
Sallimatus naistevastase vägivallga
Suurnina
Kunersdorfi medal
Oli katoliku mungana juba niigi genofondist väljas
Fidelite - ustavus; largesse - heldekäelisus;
prouesse - vahvus
V. Tihhonovi vasakul käel tätoveering SLAVA
Šampanja
Johnny Weismüller, švaab
Jan III Sobieski Viini lahingu lõppedes
Juhan - Kristjan Talve, jurist - kirjanik
Gavrilo Princip, sai alaealisuse tõttu 20.a. vangistust
Kõik mehed on vennad
Vints; DA VINCI
Maks
Snaipritabamus Afganistanis ( teise kuuliga)
SIENA
PILDID 1....10
Antonio Stradivari: sammas Cremonas
Lucian Freud
John Galliano, Diori maja peakunstnik
Alfredo Stroessner ( 1912 - 2006) 8* president
Irving Baxter, Pariisi OM
Simon Wiesenthal; Wiesenthali keskus Viinis
Michael Wittmann
Lawrence Olivier; Baron Lawrence of Brighton
Parimaid tromboniste Ray Anderson
Georges Simenon
Tavaküsimused 1....... 15
Katkestatud suguühe, coitus interruptus
Keisrite ihuarstid D. J. Karell ( 1806 - 1886)
E. Hirsch ( 1828 - 1907)
Hipster
Auguste POTENTE, olevat olnud 700 abieluvälist järglast
I. Aru ( loeb muinasjuttu)

6
7
8
9
10
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Sumerid, Nippuri linn
Taani, Leonie Sonningi muusikaauhind
F - Fame, kuulsuse määr
Kubemetäid
Mobiiltelefonide kiirgus
Võileib
Nälg, Armartya Kumar Sen
Ludwig van Beethoven
VIKTORIA - P. Abrahami opereti ( 1930.a.)
" Viktoria ja tema husaar " kangelanna
15 Lugeda üle rea

