
 
 
SS 24. 9. 2021 

- 12G202 – HLAVA / cylinder head 
 
SS 25. 9. 2021 
 
SS1 - Na letošní rok připadá kulaté výročí počátku výroby dalších karosářských variant Mini a to: / 
Which body types of Mini celebrate a round-number anniversary since the beginning of production 
this year? 

- : A) – pickup (1961), E)- tudor (1961, Wolseley Hornet, Riley Elf), G) – kabriolet (1991 Mini 
Cabrio),  

 
SS2 - Během třiceti vteřin vyber ty díly, které pocházejí z automobilu Mini. / In 30 seconds choose 
the parts originate from Mini. 

- Číslo / number 
 
SS3 - Spárujte gril s modelem Mini / Pair these front grilles with corresponding type of Mini. 

- 1E, 2D, 3B, 4I, 5A, 6F, 7L, 8J, 9C, 10H, 11K, 12G 
 
SS4 - V časovém limitu 30s složte draka. Počítá se počet správně sestavených dílů. / Assemble 
the dragon in 30 seconds. The number of properly assembled parts is counted. 

- Číslo / number 
 
SS5 - Projeďte tužkou dráhu podle zrcátka. / Use a pencil to drive through the track while looking 
at the mirror. 

- Čas / time 
 
SS6 - Letos slaví 60. let výročí i verze Mini Cooper. Jedna věc se ale neosvědčila. Jaká? / The 
Mini Cooper celebrates the 60th anniversary this year. However, not everything was perfect. 
Which of the following parts didn’t prove successful? 

- E) 7'' kotoučové brzdy vpředu / 7” front brake discs 
 
SS7 - Brněnské kolo 

- Čas / time 
 
SS8 CZ – hantec 

- D) zvoněním poledne v 11 hodin 
-  

SS8 EN - Jaké národnosti byl vojevůdce (Torstenson), kterému se za třicetileté války nepodařilo 
dobýt Brno? / What was the nationality of the commander (Torstenson) who didn’t succeed to 
conquer Brno during the Thirty years war? 

- G) Švéd / Swedish 
 
Foto / photo 

- GDICBFAHECD 
(G – památník, Žebětín, D – Kohoutovický vodojem, GP stadion, I – Vilém Mrštík, Ostovačice, C – škola, Veverská 
Bitýška, B – Kino – Maršov, F – Praga V3S, Deblín, A – autobusová zastávka, Deblín, H – návěstidlo, Hradčany, E – 
socha, Chudčice,C – škola, Veverská Bitýška, D – Kohoutovický vodojem, stará dálnice / Baltisbergova zatáčka) 
 


