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Küsib Tauno Tihti

1. Esimene kirjalik teade Kadaka külast pärineb 1686 aastast. „2017 aastal elas
selle kunagise küla territooriumil 51293 elanikku. Mis nime all teame seda paika
praegu?
2. Neid kahte olümpial mängitavat pallimängu mängitakse paljajalu. Mõlemal
alal on osalenud ka eestlased. Mis alad?
3. Katkend kellestki Tammsaare Tõest ja Õigusest: „Aga nüüd räägin teile, kes te
mind mõistate, et ka meil on sündinud oma vürst Taaveti kojast. Betlemma täht
on meil paistma hakand ja tema sära ulatab kaugele üle kodumaa. Teie mõistate,
kellest ma räägin, ja kes tsirkusepiletit tahab saada, see tulgu härra Mauruse juure
— tema saab nad odavamalt. Härra Maurus ostab iga õhtu, sest tema tahab meie
vürsti näha, kes on tulnud Kalevi kojast ja lööb maha kõik Moabi kuningad ja
vürstid. Ükskord oleme ka meie mehed, kelle vastu ei saa keegi.“ Kellest jutt?
4. Little Boy ja Fat Man- mille ebameeldiva poolest on nad läinud ajalukku?
5. Pärimusmuusika Keskus ja Raadio 2 annavad pärimusmuusika lõikuspeo
raames välja ihaldatud aastaauhinda. Mis nime see kannab? Liigitub teoreetiliselt
köögitarvete hulka.

6. Vaatamata sellele, et enamik haldjaid on oma olemuselt head, on inimesed neid läbi
aegade ikka peljanud ja mõeldnud välja kõikvõimalikke vahendeid haldjate peletamiseks. Nii
on kindlaks tehtud, et haldjad pelgavad avatud piiblit, hobuseraudu, aukudega kive, viisnurka
uksel, neljalehelist ristikut, punast niiti, leiba, soola, rauda, pahempidi pööratud riideid jne.
Haldjad pelgasid ka ühte puud, mida seetõttu istutasid oma eluasemete juurde vanad šotlased
ja ka vanad eestlased. Mis puud?
7. Ajakiri Time valis välja eelmise sajandi 20 suurkuju igalt elualalt. Kultuuri ja
meelelahutuse TOP-20-sse mahtus Picasso, Chaplini, Marlon Brando, Bob Dylani ja biitlite
kõrval ka üks multifilmikangelane. Kes?
8. Selles linnas 1976. aastal toimunud padrunitehase plahvatus oli Soome rahuaja
ohvriterikkaim õnnetus, milles hukkus 40 inimest. Asutatud 1865, linnaõigused 1977. Linna
toomkirikus on Soome suurim orel. Selles linnas sündis 1929. aastal kommunismivastane
liikumine, mis keelustati 1932. aastal pärast ebaõnnestunud riigipöördekatset. Mis linn?
9. 1861 tekkis Omi jõe kaldale Jelanka vallas Siberis kolm uut küla: lätlased nimetasid oma
küla Rigaks, eestlased Reveliks ja soomlased Helsingforsiks. Veidi hiljem tekkis nende
kolme naabrusesse veel neljaski küla – ingeri oma. Mis linna nime kandis see küla ?
10. See Tudus sündinud mees (1928-1995) lõpetas 1949 Tallinna Õpetajate Instituudi
matemaatika-füüsika erialal ning 1954 Heino Elleri kompositsiooniklassi konservatooriumis.
Tema 2 ooperit Arve Jomm ja Polkovniku lesk ootavad veel lavastamist. Küll aga on nähtudkuuldud operett Ristuvad teed ning mitmeid sümfooniaid ja oratooriume. Kes on see 15
aastat Estonia direktorina leiba teeninud helilooja? Praegu on Virumaal ja kogu Eestis hästi
tuntud temaga sama perekonnanime kandev mees, kes elab Pada külas. Tegev on too
nimekaim küll ühes teises valdkonnas.

11. Sellel spordialal liiguvad ainult võitjad selg ees. Tegemist enamusele meist
proovitud alaga.(5 x olnud olümpiamängudel kavas).Mis ala?
12. Kõik on ilmselt kuulnud Joel Steinfeldi laulu „Tiigrikutsu“.Isa oli lõvi,kes oli
laulusõnade järgi ema?
13. Ta on ühe riigi rahvuslik sümbol, asudes siiski naaberriigi territooriumil.
Piibli järgi jäi Noa laev just selle mäe otsa kinni. Mis mägi?
14.Teatrimajadel on kõigil erinev ajalugu ja taust. Mis nime all me teame 2001
aastal teatrimajaks ümberehitatud laevaremonditsehhi?
15. Kes oli Joosep Tootsi pinginaaber?

16. Too loom oli pühendatud germaanlaste jumalale Thorile. Kevadel süüdati Thori auks tuled,
kuhu loobiti neid loomi ohvriteks. Troopikas, aga ka P-Ameerikas tarvitati neid loomi toiduks. J.
F. Cooper pidas selle looma liha delikatessiks. Siberi elanikud panid loomad peale nülgimist ja
rookimist hõõguvatele sütele ja kui soojaksläinud veri oli välja nõrgunud, söödi neid ilma soola
ja leivata.Venemaal tarvitati selle looma nimetust ka rahaühikuna. Väikseimad selle loomaliigi
esindajad on 5 cm pikad. Karva pikkuse järgi jagatakse keha kuueks karusnahapiirkonnaks.
Keskajal olevat neid loomi kasutatud ka teatud mürgi saamiseks, looma ärritamisel toodavad
näärmed mürgist ainet. Toiduks tarbib loom ööpäevas umbes 70-80 kcal. Kõige paremaks
peibutussöödaks selle looma küttimisel olevat kala, ent samas tarvitavad neid loomi toiduks ka
suured siberi lõhilased. Mis loom?
17. Septembri lõpul tegi jalgpalli Meistrite liigas tegusid Tiraspoli Šerifi meeskond, kes alistas
esmalt Donetski Šahtari, seejärel aga koguni Madridi Reali. Meistrite liigasse pääseti läb nelja
eelringi. Mis riigi 20-kordne meister on Tiraspoli Šerif? Sama riigi U17 neidude võistkond oli
septembri lõpus osaline aga Eesti jalgpalliajaloos, sest EM-valikmängus võitis Eesti koguni 10:0
ja tegemist on läbi aegade suurima võiduga koondiste mängudes.
18. Millise umbrohuga on lähedased sugulased ja kuuluvad selle umbrohu nime kandvasse
sugukonda peet, spinat, suhkrupeet, söödapeet, saksauul?
19. 1780. aastal rajati sinna tellisevabrik, paisutati tilluke Jaanioja ja ehitati vesiveski. 1861 oli
parunil metsa vaja ja ta otsustas soise Üllikjärve, mis Jaanioja toitis, merre lasta. Jaanioja
süvendati kuni mereni, tõkketamm murti maha ja järv lastigi tühjaks ning ta kadus maakaardilt.
Õiget metsa seal kasvama ei hakanudki ja parun müüs järvealuse maa lõpuks talupoegadele
heinamaadeks ning heinamaad on tolle järve asemel praegugi. Kus see lugu juhtus
20. Euroopa Liidus on neli liikmesriiki, mille kõrgeimad tipud on Suurest Munamäest
madalamad. Lätit ja Leedut küsima ei hakka, nimetage ülejäänud kaks.

21. Ja Jehoova käskis seda teha Moosesel ja Mooses tegi ja Jehoova oli rahul. Kui aga sedasama
tegi kuningas Taavet, siis lõi Jehoova viha lõkkele ja ta tappis karistuseks 70 tuhat juuti. Ja
piiblis ei ole Mooses ja Taavet mitte ainsad, kes seda on teinud. Millest on jutt? Eestis on
kindlad andmed selle toimumisest 29. detsembril 1881 ja hiljemgi. Ja tänavu 31. detsembril on
see jälle tulekul.
22. Kes on ainus USA president, keda pole valitud ei presidendiks ega asepresidendiks? See
1913 sündinud mees nimetati asepresident Spiro Agnew tagasiastumisel asepresidendiks ja
pärast presidendi tagasiastumist sai ta ise presidendiks. Järgmistel presidendivalimistel ta küll
kandideeris, kuid sai napilt lüüa.
23. Venelased nimetasid kunagi eestlasi tšuudideks. Missuguse kodulooma ladinakeelne nimetus
on aga cavia tschudii? Ta on aretatud metsikust esivanemast cavia cutleri, kes elab Andide
kuivades orgudes. Lõunaameeriklased nimetavad teda jaca, wanku, conejo peruano, curi, acurito
ja muudmoodigi. Cavia tschudii kodustamine on teada 900 e.m.a. Peruus ja 500 e.m.a.
Ekvadoris. Väidetavalt olid nad enne inkade riiki Peruu peamised lihaloomad. Neid ka ohverdati
jumalaile, eelistades musti isendeid, sest need olid haruldased. Kuna nad pole toidu suhtes
nõudlikud, võisid talupojadki neid paarikümne kaupa pidada. Võimalik, et nende ingliskeelne
nimetus tuleb sellest, et nad maksid 1 gini tükk. Elizabeth I pidas üht oma lossis
lemmikloomana. Johann Jakob von Tschudi oli šveitslane, 1860 -- 1868 Šveitsi suursaadik
Brasiilias. Ta on kirjeldanud üle viiekümne looma- ja taimeliigi, millest rõhuv enamik kehtib
tänapäevani. Cavia tschudii ei ole kirjeldatud tema poolt, vaid nimetatud tema auks. Mis loom?
24. Kaks Saksamaad taasühinesid 3. oktoobril 1990. 1. jaanuaril 1993 aga kadus Euroopa
kaardilt üks riik. Milline?
25. Kui Boris Jeltsin lahkus Venemaa presidendi ametist, väideti, et tegemist on esimese oma
eluajal omal soovil ja loomulikul teel ametist lahkunud Venemaa valitsejaga. Siiski väidavad
osad ajaloolased, et ka üks tsaar on vabatahtlikult ametist lahkunud, tõsi küll, sealjuures oma
surma lavastades. 49. eluaastal väidetavalt Taganrogis külmetushaigusse surnud mees olevat
tõmmanud selga mungarüü ning hakanud Fjodor Kuzmitši nime all mööda Venemaad ringi
rändama. Tollest mehest on kirjutanud ühe teose ka Lev Tolstoi. Kes?

26. Rahvasuu kutsus raudtee algusaastatel Eestis teatud puhkudel osta tulnud
piletit musipiletiks. Kuhu sellega sai?
27. Kaks eestlast on saanud jalgpalli Meistrite liiga kaotaja meeskonna liikmena
hõbemedali. Kes need kaks meest on?
28. Ansambli Fix asutajaliikmete (1968) hulka kuulus laulja ja basskitarristina ka
üks hilisem poliitik ja erakonna esimees. Olnud ametis ka ministrina. Kes?
29. Eesti esimene telemälumäng kandis nime ühe valdavalt lastemängu järgi,
mida mängitakse paberil. Mis nimi?
30. 1965. aastal alustas ta Noorsooteatris oma esimesel töökohal, kus oli kuni
1992. aastani. Kandnud perekonnanimesid Proos, Laanet, Paljasmaa ja praegune.
Paljudele ilmselt praeguseni tuttav seriaalist Õnne 13.
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MUSTAMÄE
RANNAVOLLE, VEEPALL
GEORG LURICH
JAAPANILE HEIDETUD AATOMPOMMID
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