
Mäng on pühendatud Ülar Solmani mälestusele
Küsimused koostas Räpina Mälumängu Selts

I

1) Kui Hitler viibis peale Müncheni õlleputši 1924 a. Landsbergise vanglas, hakkas ta kirjutama,
õigemini dikteerima oma „Mein Kampfi“. Tema erasekretäriks oli võitluskaaslane ja sõber Emil
Maurice (1897- 1972), kes sekretäritööga hästi hakkama ei saanud, küll aga ta asutas 1925 a.
midagi, mille liikmepiletit Nr. 2 ta ka omas. Mida ta asutas?

2) Peeter I õukonda kuulus üks šoti kunagiste kuningate soost krahv. See mees oli üks venemaa
juhtivaid riigitegelasi, väejuhina omistati talle kindral-feldmarssali auaste, peale selle oli ta ka
teadlane. Peale Peeter I surma läks ta 1726 erru ning pühendus matemaatika astronoomia ja
füüsika uurimisele.

3) 2008 a. novembris suri maailma esimene sõltumatus riigis valitud naisriigipea. Ta valitses
aastatel 1942-1944 ja oli pärit lihtrahva hulgast. Küsime riiki?

4) Õpetatud Eesti Selts tegutses Tartus aastatel 1839-1950, peamiselt olid esimesteks baltisakslased
kuid 1920-ndate lõpul läks juhtimine eestlaste kätte, 1929 – 36 juhtis seda Julius Mark ja 1936
– 50 Harri Moora. 1950 a. Selts suleti, 10.10. 1988 see taastati. Kes oli taastatud Õpetatud eesti
Seltsi esimene esimees?

5)  Ta sündis Pariisis või Lyonis aastal 1820.Tema
kodanikunimi oli Gaspard-Felix Tournachon ja 1848
aastal oli ta ajalehe „Le Chaviari“ karikaturist.Hiljem
hakkas huvituma fotograafiast. Esimesed ülesvõtted tegi
1853.a. ning 1858.a. sai esimeseks inimeseks, kes tegi
aerofotosid. 1863.a. ehitas suure kuumaõhupalli, mille
ristis hiiglaseks („Le Geant“), innustades sellega Jules
Verne`i kirjutama raamatu „Viis nädalat õhupalliga“.
Aprillis 1874 laenas oma fotostuudio maalikunstnikele,
mistõttu impressionistidel oli võimalik avada esimene
näitus. 1885.a. aga pildistas ta surivoodil Victor
Hugo`d.Kes? (Küsime kunstnikunime.)



II

6)  Üheaastane taim, mida on traditsiooniliselt
kasvatatud maitse- ja ravimtaimena, noori
taimelehti kasutatakse salatiks. Taimest valmistatud
teed on kasutatud muu hulgas südametegevust
ergutava, närve rahustava, reumat leevendava ja
palavikuvastase vahendina. Nii karvased varred kui
ka erksinised õied on väga dekoratiivsed, seetõttu
kasvatatakse ka ilutaimena. Tänapäeval
kultiveeritakse teda ka õlitaimena. Seemnetest
pressitud õli kasutatakse muu hulgas ekseemide
raviks. Taim on üks peamisi looduslikke γ-
linoleenhappe allikaid

7)  Kaarma, Karinu, Lasnamäe, Orgita, Inju kollane, Selgase, Sepa tume , Tagavere , Tamsalu,
Ungru hall ja Vasalemma - mis on nende ühine nimetaja?

8) Kes on pildil?

9) Antiikajal oli see lind sama levinud kui tänapäeval, suure sigivuse tõttu oli ta Aphrodite
võrdkuju. Samal põhjusel kasutati tema nime meeste sõimamiseks ja nii nimetati ka hetääre,
ladina keeles oli tema nimi kasutusel hellitusnimena. Linnust valmistati toitu, munadest
ravimeid (aphrodisiacum), meil on ta valitud aasta linnuks. Lind?

10) Kes või mis on rahvapäraselt kaber?



III

11)  Mis on ühist seoses 24.mail 1844 aastal toimunud sündmusega Washingtoni ning Baltimore´i
linnal?

12) Need piltidel olevad mehed olid lahutamatud sõbrad, Auguste ja Cesare. Esimest neist (1846-
1935) loetakse uue ajastu tõeliseks meisterkokaks , kes on tõenäoliselt kõige rohkem mõjutanud
seda , kuidas me tänapäeval sööme. Teine (1850-1918),aga ilmselt maailma üks kuulsamaid
hotellipidajaid läbi aegade. Sõbrad avasid 1.juulil 1898 a. Pariisis ka nüüdseks juba
legendaarseks saanud hotelli. Küsime mõlema, härrasmehe
nime?

13) Gutenbergi aegses trükikojas määriti trükkimiseks tähetüüpide otsad kokku dinte-ga ehk
trükimustaga. Tolleaegne dinte segati kokku kolmest põhilisest komponendist tindipähkliõlist ,
nõest ja kolmandast  küsitavast komponendist, millega puutume me kõik ka igapäevaselt
kindlasti kokku. Millega tegu?

14) Ta on väike, nõrk, tihe, surev täht, mis on ammendanud oma tuumakütuse ja jahtub aeglaselt.
Nad moodustavad umbes 10% kõigist Galaktika tähtedest,kuid ometi pole ükski . . . palja
silmaga nähtav. Meile lähim . . . on Siirius B,mis asub 8,6 valgusaasta kaugusel ning on ühtlasi
ka heledaim omasuguste seas. Kuidas kutsutakse selliseid tähti?

15) Küsime autofirmat,mis on loonud selle hetkel veel mitte tootmises oleva kolmeukselise
sportliku luukpära nimega „C“?  



IV

16) Küsime pildil nähtavat Mehhiko põhjaosas asuvat osariiki.
Piirneb põhjas Ameerika Ühendriikidega ja on pindalalt
Mehhiko suurim osariik. Nime on saanud oma pealinna järgi,
kuid suurim linn on Ciudad Juarez. Kui  kuuluksite
Kennelliitu, teaksite ilmselt vastust.

17) Esimeseks Rooma paavstiks loetakse teadagi Peetrust kuid,
kes oli järjekorras järgmine paavst? On teada, et ta oli
arvatavasti pärit Toscanast Volterrast  ja tema mälestuspäev
pühakuna on 23.september ning legendi järgi olla ta maetud
kuhugi Peetruse lähedale. Kes?(pildil)

18) Itaalias nimetatakse „Maffiaks“ ainult sitsiiliast pärit kuritegelikku organisatsiooni?Peale selle
ühenduse on seal  tuntud veel nii mõni teinegi verine „kurikaelte“ jõuk. Meie küsime üht väga
jõhkrat Kalaabriast pärit kuritegelikku organisatsiooni? Alles hiljuti mõrvasid nad Saksa linnas
Duisburgis ühe pitsarestorani ees kuus meest.

19) Tuntud publitsist ja Venemaa ekspert.
Kes?

20) 21. jaanuaril 1945 a. Algas Itaalias Monte Castello lahing, mis on läinud II Maailmasõja
ajalukku sellega, et tegemist on ainsa lahinguga, kus liitlasvägede koosseisus osales Lõuna-
Ameerika väeüksus. Millise riigi?
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21) Venemaal loodi NHLi järgi liiga KHL. KHL-is on 4 divisioni tuntum neist Harlamovi nimeline.
Kelle nimesid kannavad ülejäänud 3 divisioni?

22) Jaapani profisumo viimane häbiväärne skandaal on
seotud nende, pildil olevate osseedist vendade Soslan
ja Batraz Boradzoviga. Nimelt näitasid vendade
uriiniproovid marihuaana tarvitamise jälgi..Paar
päeva varem oli marihuaana omamisega vahele
jäänud kolmaski osseedist sumomaadleja Wakanoho.
Üks vendadest oli ilmselt Baruto jaoks kõige
ebamugavam vastane üldse. Kuuest omavahelisest
kohtumisest jäi vastane peale 5 korral. Nimetage
mõlema venna maadlejanimed?

23) Lev Tolstoi kirjeldab „Anna Kareninas“ üht spordiala, millega parasjagu tegelesid Svujanski ja
Vronski, ala on maininud mitmes oma teoses ka William Shakespeare. Nimeta spordiala?

24) Jim Hines võitis 14.10.1968 a. Mexico OM-del 100 meetri jooksu tulemusega 9,9 , ent
elektrooniliselt fikseeriti aeg 9,95. kui 01.01. 1969 algas elektrooniliste rekordite ajastu,
kinnitati see ametlikult. Tulemus püsis kuni 03.07.1983, seega pea 15 aastat, järgmised
rekordinumbrid olid 9,93. Kes selle rekordi püstitas?

25) Praegusel ajal oleme Eesti suusatajate tiitlivõitudega üsna ära hellitatud, nukker tunne  tuleb siis
kui medalit ei saavutata. Kuid meenutades ajalugu tuletaks meelde seda, et kuni Eesti
iseseisvumiseni oli Eesti murdmaasuusatamise kõrgeimaks kohaks MM-lt 8-s koht 1970
Štrebške Pleso. Kes?



VI

26) Neid münte hakati vermima 1344 a. Algul kaalusid nad 8,97 gr ning koosnesid puhtast kullast,
mündi esiküljel oli kujutatud laeval seisvat kuningat. Kuidas nimetati seda Inglise münti, mis
oli oma aja tähtsaim kaubandusmünt?

27) Müncheni lähedal asuvas Andreusi benediktlaste kloostri kroonikas kirjutatakse, et aastail 1624-
75 pandi seal liikuma 355 halvatut, raviti terveks 188 epileptikut, taastati kuulmine 237-l kurdil,
tehti nägijaks 860 pimedat ja taastati terve mõistus 221-l kurjast vaimust vaevatul. Millega neid
kõiki raviti?

28) Perestroika ajal hakati Eesti linnades taastama vanu tänavanimetusi 04.07.1987 taastati
Tallinnas paarkümmend vana tänavanime, Tartus võeti samalaadne otsus vastu 01.11.1987,
esialgu taastati vanu tänavate nimesid neli, kaks nendest olid Lossi ja Raatuse, nimetage kaks
ülejäänut.

29) Eesti ainus juudi sünagoog asub Tallinnas Karu tänaval. Hoone läks maksma u. 25 miljonit
krooni, selles on köök erinevate koššertoitude valmistamiseks, Eesti juudikogukonna muuseum,
kombetalituste saal ja mikhva. Mis see on?

30) Nimeta  autor ja  muusikal.
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31) 2008.a. on olnud Eesti teatrile hea aasta,sest lisandus jälle uus teater. Teatri asutajateks on
näitlejad Tamur Tohver ja Tarvo Krall. Esimeseks etenduseks sai Kristjan Smedsi
„Külmapildid“, milles mängivad teiste seas ka Mirtel Pohla, Eero Spriit, Liina Tennosaar ja
Hannaliina Uusmaa. Etendused toimuvad Kultuurikatlas. Mis on teatri nimi?

32) Kes on see ärimees ,kelle poolt on kirjutatud luuletus „Runneli juubel“,kus teiste hulgas on
alljärgnevad salmid:

„Näe Ansipil pea usaldavalt kallutatud viltu
seal tagaplaanil Illak tõmbamas on traate
ei kohta saalis tölpi kulmualust pilku
ka telejaam teeb üritusest väljapeetud saate
Veel Ilves isiklikult kohale on toonud teate
kus tunnustab ta tänast juubilari
te kõikjal üle Eesti teadma peate
see on kui tordi peale seatud mari“
Ei ole luuletaja,kuid arvamusliider kindlasti.

33) Kelle autoportree ?

34)Küsime kahte erinevast soost maailmakuulsat Briti popmuusikut:
• naine on sündinud 1954.a. , laulnud mitmes ansamblis (näiteks. The Tourists)  annab

kontserte siiani.
• mees on sündinud 1940.a., laulnud samuti mitmes ansamblis (näiteks The Quarrimen)

,kuid kahjuks annab kontserte juba teises ilmas.
• mõlemal on mingil ajal repertuaari kuulunud laul „Dont Let Me Down“
• mõlemad on väga edukad olnud ka sooloartistina.
• mõlema perekonnanimed on peaaegu identsed.

35) Ta on sündinud 1971. aastal ja astus filmis esmakordselt üles 1972. aastal. Ja mitte suvalises
filmis, vaid “Ristiisas”. Ta mängis vastsündinud last Michael Rizzit. Ta on muuhulgas ka filmi
„Marie Antoinette“ stsenarist, režissöör ja üks produtsentidest  Tema nõbud on Nicolas Cage
ning  Jason Schwartzman. Kes? 



VIII

36) Viimasel ajal on (ka Eestis) palju kasutatud väljendit NIMBY-sündroom. Mida see
lahtikirjutatult tähendab?

37) Maausuliste ajaarvamise algus on seostatav nn Billingeni katastroofiga, mil Balti jääpaisjärv
murdis välja Atlandi ookeani. Piirkonna veetase alanes aastaga kümneid meetreid ja koos
sellega vabanes vee alt suur osa praeguse Eesti alast ja Eesti ajalugu kui selline sai üldse
võimalikuks. Seetõttu nimetavad maausulised geoloogiliselt fikseeritud sündmust poeetiliselt
"maa sünniks" ja sellise ajaarvestamise järgi algas maausulistel  .......... aasta.

38)  Sama nime kannavad :
• maailmakuulus moelooja
• II maailmasõjas osalenud admiral
• kirjanik
• filmirezhissöör
• eestis registreeritud motospordiklubi
Nimi?

39) Austria loodusmehe Feliks Salteni raamatu põhjal lõi Walt Disney 1924 a. Populaarse
joonisfilmi. See film ja Eno Raua tõlketekst said aluseks L. Austeri balletile. Nimetage see
teos?

40) Oli aegu , kui igas setomaa külas pidi olema selline,
pildil nähtav,ehitis. Kuidas kutsutakse seda, usulisteks
talitusteks mõeldud hoonet ?



1. SS

2. JACOB BRUCE

3. TUVA RAHVAVABARIIK (praegu TUVA ANSV,ka TÕVA Hertek   Antshimaa-Toka, ka Khertek Anchimaa) 

4. HERBERT LIGI  (1928-1990)

5. NADAR

6. HARILIK KURGIROHI  Borago officinalis  Taimel on värsket kurki meenutav lõhn ja maitse.

7. PAEKIVI

8. KAERASORI

9. VARBLANE

10. METSKITS

11. SAMUEL MORSE SAATIS WASHINGTONIST BALTIMORE´I ESIMESE TELEGRAMMI „Vaata, mis
jumal on teinud“

12. Auguste ESCOFFIER , Cesare RITZ            (Cesar)

13. URIIN

14. VALGE KÄÄBUS (Valge kääbustäht,ingl.k.WHITE DWARF)

15. LADA (AVTOVAZ)

16. CHIHUAHUA OSARIIK        (CHIHUAHUA - kuulus, väike, kallis koeratõug)

17. LINUS                 ( LINOS , St.LINUS)

18. `NDRANGHETA

19. EDWARD LUCAS

20. BRASIILIA

21. TARASSOV, BOBROV, TŠERNOSÕV

22. ROHO , HAKUROZAN

23. TENNIS

24. CALVIN SMITH

25. INGRID MÄGAR

26. NOOBEL

27. ÕLU

28. VESKI, NÄITUSE

29. RITUAALNE UJULA 

30.  "Mees La Manchast"  Mitch Leigh 

31. POLYGONTEATER (lihtsalt Polygon 1p.)

32. REIN KILK        (luuletus ilmus Eesti Ekspressis)

33. CAMILLE PISSARRO

34. ANNIE LENNOX (Eurythmics) , JOHN LENNON 

35. SOFIA CARMINA COPPOLA  (võitnud oscari parima originaalse stsenaariumi filmi eest “Tõlkes kaduma
läinud”) ,  Francis Ford Coppola  tütar.

36.  NOT IN MY BACK YARD-syndrome ehk mitte-minu-naabrusse-sündroom  v. Mitte minu tagahoovis.
paikkondlik vastuseis prügilate, teedeehituse, ohtlike (sh radioaktiivsete) jäätmete ladustamiskohtade,
sõjaväepolügoonide jt ohtlikeks või tülikateks peetavate rajatiste loomise vastu. Tavanõudmine on, et objekt
rajataks kuhugi eemale, mitte minu kodu lähedale.  Säästva arengu sõnaseletusi http://www.seit.ee/sass/ 

37. 10222

38. YAMAMOTO (Yohji, Isoroku, Hisaye, Satsuo,Yamamoto RC  Spordiklubi MTÜ

39. BAMBY

40. TSÄSSON


