Jüri mälumäng 9.01.2013. Krediidijuhtimine

1. PPR on varem olnud tuntud kui Pinault-Printemps-Redoute. Francois-Henri Pinault abikaasa on
Salma Hayek.
2. Lion King. Asub kõigi aegade filmide edetabelis 18. kohal 951,6 miljoni dollariga. Linastus kokku 3
perioodil: esmalt 1994, uuesti kinodes 2002 ja 3D versioonis 2011. Toy Story 3 on edetabelis 9. kohal
1063,2 miljoni dollariga.
3. 94% (õigeks loeme vastuse vahemikus 89-99%)
4. Galicia
5. Waterloo lahingukoht
6. Pentagon
7. Bidzina Ivanišvili (Gruusia uus peaminister)
8. Tommy Lee Jones
9. Gustavo Kuerten (BRA)
10. siidiliblikas
11. umbes 3,73 cm (2p annab vahemik 3,36-4,10cm). 1 kg kaaluva kullast kuubi ruumala on 51,86 cm3.
12. nn „kolmas sugu“ (2p saab ka vastuse eest „transseksuaalid“). Meie mõistes on tegemist
bioloogiliselt meestega, kes kannavad naisterõivaid, kuid kes reeglina ei defineeri end naistena ega
ürita ka tingimata naistena välja paista. Kuigi antud „liikumise“ puhul esineb teatud juhtudel ka
mees-suguelundite eemaldamist, ei ole see hijrana defineerimisel määrav. Seega pole tegemist üksühele sama mõistega kui eunuhh, kuigi näiteks India valitsus lubab hijradel end passis just eunuhhina
(E) määratleda, seega loeme ka vastuse „eunuhh“ 1 punkti vääriliseks.
13. Liechtenstein (naabrid Šveits ja Austria) ja Usbekistan (Afganistan, Kasahstan, Kõrgõstan, Tadžikistan,
Türkmenistan)
14. 1040 – 2 p vääriline on vahemik 1010-1070, 1 p 980-1100
15. Paul Gauguin
16. Hamilton. Logol on tänagi kiri "THE AMERICAN BRAND SINCE 1892".
17. Mitt Romney
18. ratsutamine
19. Sergei Rahmaninov - 2. klaverikontsert (Op. 18)
20. Kana ehk kodukana (gallus gallus domesticus). Aretatud puna-džunglikanast ehk bankiva kanast
(gallus gallus). Kodustati esialgselt kukevõitluse eesmärgil. Täpne aeg on ebaselge, vahemikus 20006000 aastat e.Kr. Toiduaspekt lisandus hiljem – umbes 1500 aastat e.Kr. on Egiptuses mainitud lindu,
mis muneb iga päev. Euroopasse (Kreekasse) jõudis kana ca 500-700 aastat e.Kr.
21. Läti 500-latine (LVL)
22. Igor Gräzin
23. Tohuvabohu. Heebrea keeles "tohu-wa-bohu".
24. Veronica Castro, 90-ndate algul Eestis kultussarja reputatsiooni omanud „Metsiku Roosi“ („Rosa
Salvaje“) peaosatäitja
25. Škoda. Ülejäänud 4 katkematu tegevusega viisikust on Tatra, Daimler, Opel ja Peugeot.
26. Fed (täisnimi Federal Reserve System, USA Föderaalreservi Süsteem ehk USA keskpank)
27. Kaltsium. Eesti maapõues on aga loomulikult palju näiteks paekivi.
28. Brian ja Michael Laudrup; Cesare ja Paolo Maldini
29. Juhan Jaik
30. aknast välja viskamine / kukkumine
31. Walmart (ametlik nimi Wal-Mart Stores, Inc.) – maailma suurim erasektori tööandja (üle 2 miljoni
inimese) ning käibe järgi kolmandaks suurim avalik ettevõte. Kuivõrd 48% ettevõtte aktsiatest, mis
tagab ettevõtte üle sisulise kontrolli, kuulub Waltoni perele, siis on ühtlasi tegemist ka suurima
perefirmaga maailmas. Ettevõtte lõi 1962. aastal Sam Walton.
32. Mart Koldits, korvpall (BC Tallinn)
33. Neil deGrasse Tyson
34. lõhe või forelli noorkala; ka jõeforelli rahvapärane nimetus
35. 266kg Leonid Taranenko; 188kg Meng Suping
36. Buran (venelaste kosmosesüstiku katsetus, mis selleks ka jäi. Ainsa lennu kosmosesse (Maa orbiidile)
tegi 15.11.1988. Burani nö „eellaseks“ oli testsõiduk OK-GLI, mida kasutati testlendudel aastatel
1985-1988. OK-GLI suutis omal jõul lennuväljalt õhku tõusta nagu tavaline lennuk ja siis hõljus maale
tagasi. OK-GLI üheks kahest peamisest test-piloodiks oli muideks leedukas Rimantas Antanas
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Stankevičius. Buran hävis 12.02.2002, kui Kasahstanis asunud angaar viletsa hoolduse tõttu kokku
kukkus, tappes 8 töötajat.)
Seadusandlusest, mis nõudis raudteeoperaatoritelt kindlaks määratud miinimumstandarditele
vastavate kolmanda klassi vagunite olemasolu, kuhu võis müüa fikseeritud maksimumhinnaga
pileteid (eesmärk oli pakkuda töölisklassile võimalust mööda maad ringi sõita, et tööd otsida). Omal
ajal tekitas selline nõue suurt pahameelt nii raudteeoperaatorite kui kõrgema klassi seas, kes nägi
töölisklassi vabas liikumises ohtu kehtivale ühiskondlikule korrale. Kuna 1875. aastaks oli kolmanda
klassi vagunite kvaliteet muutunud piisavalt heaks, kadus vajadus teise klassi vagunite järele, nii et
jäidki alles ainult esimene klass rikastele ja kolmas klass tavainimestele. (Õigeks loeme vastused, mis
räägivad seadusandlusest või kolmanda klassi vagunite kohustuslikkusest).
Vittore Carpaccio
Haljala
tubakas (taimeperekond Nicotiana)
Lockheed Martin. Lennundus- ja kaitsetööstuse korporatsioon, tõenäoliselt maailma suurim
sõjatehnika müüja; ühinenud firmad olid Lockheed Corporation (asutatud 1912, vihje oli selles, et
Wrighti vennad lendasid oma mootoriga lennuriistaga "Wright Flyer I" esimest korda 1903. aastal
ehk kõigest 9 aastat enne tolle ettevõtte asutamisest) ja Martin Marietta (asutatud 1961).
Rosslyni kabel (Rosslyn Chapel), ametliku täpse nimega Collegiate Chapel of St Matthew. Asub
Roslini külas Midlothiani regioonis Šotimaal. Streisandi poolõde on Roslyn Kind. Laeornamendid, mis
viitavat Ameerika avastamisele enne Kolumbust, kujutavat maisi, mida Euroopas enne Ameerika
avastamist ei tuntud (teised leiavad, et tegemist on lihtsalt stiliseeritud nisu vm viljaga). Hoonet
käsitletakse sageli templirüütlite ordu ja vabamüürlaste kontekstis, kuivõrd kabelis võib justkui näha
mõlema organisatsiooni sümboleid. Lisaks kõigele usuvad mõned, et kabelisse on peidetud Püha
Graal või mõni muu oluline ajaloolis-kultuuriline reliikvia. Lisaks kõiksugu muule templirüütleid ning
vabamüürlasi puudutavale kirjandusele on kabel leidnud tee ka Dan Browni Da Vinci Koodi
raamatusse. Ka osad filmistseenid võeti üles kabeli lähistel (küll mitte sees)
Nikola Tesla
Robert Fazekas ja Virgilius Alekna
1952 oktoobris – ca 60 aastat tagasi (patenditaotlus anti sisse oktoobris 1949).
Tallinna 21. Kool, tollase nimega Tallinna 21. Algkool. (Vastuse eest „Raua tänava kool“ saab 1
punkti, kuigi sellist nime pole ta ametlikult kunagi kandnud. 1 punkti saab ka see, kes kirjutab
vastuseks Tallinna II kroonualgkool (või Tallinna II algkool), kuigi seda nime kandis ta asutamisest
1903 kuni 1917).
surikaat ehk määrkass
Kanada 1, Puerto Rico 1, Kasahstan 7
Sven Grünberg (telelavastuse „Wikmani poisid“ (ETV 1995) muusika).
1979

