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ALO MATTIISENI LOOMINGU JA ISAMAALISTE LAULUDE ÕHTU
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Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi

www.kontsert.ee

ALO MATTIISEN 50
Kui kusagilt puutub kõrva-silma tuttav sõnapaar “Laulev Revolutsioon”, siis küllap paljude vaimusilma kerkib
esimesena Alo Mattiiseni kuju. Alo seismas laval näoga rahva poole. Pikk mees, pikad juuksed, habe ees,
käed kõrgele tõstetud, otsekui messias, kes tulnud oma rahvast vangipõlvest päästma.
Kahtlematult aastal 1988 Laulva Revolutsiooni keskmesse tõusnud tema viis isamaalist laulu sellele kaasa
ka aitasid. Nende laulude kullaproov aastatega aina tõuseb.
Ivo Linna

TÄNA, 18. august kell 19 - Tartu laululaval
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Lutsu e-lugerite tööristsed
UUDISED

Neljapäev, 18. august 2011

Infobuss pakub tasuta
silmakontrolli
Reedel, 19 augustil kella 10–18
on kaubamaja ees silmahaiguste
infobuss, kus saab teha tasuta silmakontrolli ning saada infot pimedaks jäämist põhjustava kollatähni
kärbumise (AMD) kohta. AMD on
peamine üle 50-aastaste inimeste
pimedaks jäämise põhjus lääneriikides, ainuüksi Eestis puudutab see
ligi 115 000 elanikku.
Eelkõige oodatakse testima üle
50 aasta vanuseid linlasi. Samasuguseid infopäevi korraldati Eestis
ka kolm aastat tagasi, mil kontrolli
läbinud osalejate hulgas diagnoositi igal neljandal pimedaks jäämist
põhjustav silmahaigus.

Elvas avati Maxima
Kolmapäeval avas Maxima Elvas
värske kaupluse, mis annab tööd
38-le kohalikule elanikule. Aadressil Valga mnt 5 avatud kauplus
on 61. Maxima Eestis. Uue poe
kogupind on ligi 1050 ruutmeetrit ja müügisaali suuruseks 650
ruutmeetrit. Korraga on müügil
ligi 6000 erinevat toodet. Maxima
Eesti OÜ tegevdirektor Vaidotas
Pacesa väitel suurendab Maxima
avamine väikelinnas konkurentsi ja
toob sealsetele elanikele esmatarbekaupade odavamad hinnad.

ei möödunud tõrgeteta
Lutsu raamatukogus
tänavu aprillis tööd alustanud e-lugereid kummitas algusnädalatel sage
kokkujooksmine, kuid
lugejad on sellele vaatamata seadmetega rahul
ning e-trükise tulevik näib
lillelisem kui eales varem.
Tänavu kevadel eraldas linnavalitsus Tartu linnaraamatukogule e-lugerite projekti käivitamiseks 1000 eurot, mille eest
soetati esimese hooga kuus Elonexi lugerit hinnaga 100 eurot
tükk. Raamatukogu tehnikakirjanduse osakonna juhataja
Ülo Treikelder meenutas, et esimestel töökuudel saatis värskeid
seadmeid sedavõrd agar lugejahuvi, et laenutusjärjekord ei
tahtnud kahaneda. Pikad töötunnid näitasid aga kätte ka
lugeri nõrga koha.

Arvutil on kombeks
hanguda
„Meie kuus lugerit on küll
kõik elus, kuid on olnud mõned
tarkvaralised häired,“ möönis Treikelder. „Põhimõtteliselt
on tegemist Linuxi arvutiga ja
arvuti võib kinni joosta. Alguses oli see sagedasem, aga pärast
seda, kui meie juures sai uus
tarkvara peale, on läinud paremaks. Ütleme kord kuus üks
masin jääb kinni, aga selle me

E-luger El
Elonex
ex
• Kaal 180 gr
• Paksus 9,5 mm
• 6-tolline e-tint ekraan,
800x600 pikslit
• 1 GB mälu (u 1000
e-raamatut)
• Toetab txt, pdf, html,
ePub, bmp, jpg, png ja
mp3 formaate

Kui Lutsu raamatukogu tehnikakirjanduse osakonna juhataja Ülo Treikelder tänavu kevadel Tartule sobiva e-lugeri mudeli välja valis, võis ta lugejamenu küll aimata, aga ei teadnud veel, et masin aeg-ajalt ka
taaselustamist vajab.
RASMUS REKAND

teeme kohapeal lahti.“
Treikelderi sõnul pole tõrked
aga lugejaid nörritanud ega kõigutanud ka linnaraamatukogu usku digiraamatu tulevikku.
„Praegu veel on meil rõhk pigem
sellel, et me tutvustame lugerit
kui tehnilist vidinat, kui et pakume sealt laialdast kirjandusevalikut,“ nentis ta. Olukorra tingib
seaduseauk, mis lubab avalikuks
laenutuseks mõeldud lugerile
peale panna vaid teoseid, mille

loomisest on möödas vähemalt
70 aastat ning mis seetõttu enam
autorikaitse alla ei kuulu.
„Näiteks ei või raamatukogu praegu osta endale kauplusest e-raamatut ja siis seda
ühte eksemplari välja laenutada, nagu see paberraamatu
puhul võimalik on.“ Probleemipuntrale lahenduse leidmiseks
käib ELNET konsortsiumi juures koos ümarlaud, kus püütakse leida lahendust, kuidas digi-

• Ühe laadimisega u 7000
leheküljevahetust

taliseeritud raamat ikkagi laenutatavaks muuta.
„Päris selge on, et aasta jooksul mingi lahendus peab tulema,
sest kõik raamatukogud tegelevad praegu selle problemaatikaga ja päris mitmed raamatukogud Eestis tahavad hakata
tulevikus pakkuma e-raamatule võrgujuurdepääsu. Ma julgen
küll ennustada, et juurdepääs
e-raamatutele tuleb lähiaastatel
kõikidesse raamatukogudesse,“

TARTU: Sõbra tn.58, E-R 10-19; L-P 10-16; tel. 731 0991

Kõiki tooteid saad osta ka www.expert.ee
Pakkumised kehtivad 24. augustini
või kuni kaupa jätkub!

sõnas Treikelder.
Selle kava teostumisel peaks
tulevikus saama ka uhiuute raamatute digiversioone otse oma
kodusele monitoriekraanile
„laenutada“. Samuti näeks raamatukogus saada olev e-luger
sel juhul oma täit potentsiaali
rakendumist, sest tema 1-gigabaidisesse mällu mahuks korraga kümmekond riiulitäit ehk
1000 teost.
OLIVER KUND
&91&355&)/*,","61-64&%
PO&FTUJ+BMHQBMMJ-JJEVKB'$'MPSB
BNFUMJLTQPOTPS

Pildid võivad olla illustatiivsed.

SINU USALDUSVÄÄRNE PARTNER - 18 AASTAT EESTIS!

299€

229€

Liisi Järelmaks alates 8,79€ kuus

199€

239€

Liisi Järelmaks alates 7,79€ kuus

ASUS
10,1”; 250GB; Windows 7 Starter

Sülearvuti

R101D-BLK020A BLACK

Digikaamera

NIKON

COOLPIX S9100

12 Mpix; 18x optiline zuum; Full HD videosalvestus

59€

49€
OLYMPUS
1GB mälu; USB ühendus

Diktofon
VN8500PC

429€

499€

399€ 349€
Liisi Järelmaks alates 15,63€ kuus

Pesumasin

BOSCH

WAE28262SN

Tsentrifuug 1400p/min; pesukogus 6kg;
LCD-ekraan; koguseautomaatika; 15` kiirpesu

39€

29€
SCARLRTT

Mahlapress
SC-016

Võimsus 600W; suur 65mm täiteava; 2kiirust;
vahueraldajaga mahlakann

Liisi Järelmaks alates 13,67€ kuus

ELECTROLUX

Külmik

ERB36233W

Kõrgus 185cm; energiaklass A+; maht 245+92L

35€

20€
SCARLETT

Veekeetja
SC1020

Maht 2,2L; võimsus 2200W; kaetud küttekeha,
värvid: must ja viinamari
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Metsviinapuud, mida peetakse kõige lollikindlamaks ronitaimeks, pole kaubamaja katusel kuue aasta jooksul lokkama löönud.

Kui linnapea Laine Jänes Tartu südamesse kerkinud uhiuude kaubamajja jõudis, olid plekist seened selle katusel juba
võrsunud. Õigemini ventilatsiooniruumid, mis detailplaneeringus määratud maksimumist meetrike-paar kõrgemad.
Kompromissina leiti toona, et lammutama pole vaja hakata, kui varbaed ja neil lokkavad metsviinapuud aitavad panoraami risustava maotuse maskeerida rohelusse. Aasta siis oli 2005.
ma. Katusele nad ju istutatud on,”
sele järelpärimisele Kaubamaja
märkis Raid. Rõhutades, et aruKinnisvara juhataja Peeter Kütt.
telud metsviinapuude teemal toiTema kinnitusel hoolitsetakse
viinapuude jõudsa kasvu
eest aastaringselt. Kevadi- Kui kuue aastaga on
ti tuleb külmakannatustele alla vandunud kümme- taimed vaid paarimeetkond taime uutega asen- rised, tasuks vigu otsida
dada, vett ja toitaineid saavad kõrgustes elajad piisa- taimehooldusest.
valt. „Taimed on 1–2 meetri
kõrgused ja Riia mäelt alla tulles
musid ammu enne seda, kui tema
ka liiklejale nähtavad,” teadis Kütt.
ametisse asus.
Linna arhitektuuri ja ehituKüsimusele isikliku arvamuse osakonna juhataja Karin Raid
se osas vastas Raid, et mõistagi
võttis pärast „üürikest mälumänoleks ilusam, kui taimed edeneks
gu” teema kokku: „Olukord on
vähe paremini. „Mis seal tegelikult
projektikohane. Kusagil polegi
probleemiks on, tuleks kaubamatäpselt öeldud, mis aja jooksul kui
jalt küsida.”
kõrgeks peaksid taimed kasvaRASMUS REKAND

Ülle Grišakov, maastikuarhitekt
Nõustasime kaubamaja tookord sel teemal. Projektis olid
päris suured meetrisügavused
konteinerid, kastmistorud sees.
Metsviinapuu võtab tavaliselt
2–3 aastat hoogu, aga siis
edeneb juba mühinal, kasvades kuni 10 meetri kõrgusele.
Mõistagi sõltub tulemus eelkõige inimesest – substraat
ja muld peavad õiged olema.
Kui kuue aastaga on taimed
vaid paarimeetrised, tasuks
vigu otsida taimehooldusest.
Tingimus, et elukoht on katusel, ei tohiks küll takistuseks
olla. Metsviinapuu on kõige
lollikindlam ronitaim.

Ettevõte põgenes tulevase Idaringtee eest Riia maanteele
Praegu Ropka linnaosas
tegutsev Würth AS soetas mullu Riia 175 hoone
ja krundi ning kavatseb
seal uksed avada tänavu
novembris. Kolimise ajendiks sai aga pelgus selle
ees, et linna kavandatava
Idaringtee ehitus vanas
asupaigas klientide tee
tõkestab.
„Idee tekkis sellest, et linn planeerib liiklusskeemis ümberkorraldusi ja meile tundus, et me

hakkame sinna varsti
lõksu jääma,“ põhjendas kinnitusvahendite, tööriistade ja hoolduskemikaalide hulgimüügiga tegeleva AS
Würth müügipunktide
müügijuht Targo Podekrat seda, miks esindus Würthi uus hoone Riia mnt 175.
Jalaka 85 hoonest ära
kolitakse. „Need riigi asjad on ju
hoones hetkel kapitaalremont.
alati nii, et me ei tea, kui kaua ehiRenoveerimise käigus hoone
väliskuju ei muutu, uuendatakse
tatakse.“
kommunikatsioonid ja soojustus.
Podekrati sõnul käib soetatud

Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

RASMUS REKAND

Kaubamaja katusel
jokkab viinapuumets
Täna, peaaegu kuus aastat hiljem, Riia mäest alla tuhisedes või
Vanemuise terassilt jõe orgu kiigates pole soovitud rohelusest aga
juttugi. Keskuse katusel lösutavad
jätkuvalt korraliku garaaži mõõtu
plekkmonstrumid.
Tõsi – hea suurendusvõimega
optika kaasabil on võimalik märgata ka viinapuutaimi. JOKK ehk
juriidiliselt on kõik korrektne. Et
kaubamaja katusel lokkamise asemel hoopis jokkab, ei valmista
muret ei keskuse arendajaile ega
linnale.
„Kokku on katusel 120 metsviinapuu taime, mis nõuavad pidevat
hoolt, kuna tingimused taimede
kasvuks ei ole kõige soodsamad,”
vastas Tartu Ekspressi sellekoha-
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Uue katuse arvelt muutub ehitis
veidi kõrgemaks. „Meie plaanide
kohaselt tuleb esimesele korrusele kauplus-ladu, teisele korrusele
bürooruumid meie enda töötajate
jaoks ja teine pool sellest ülemisest
pinnast läheks rentimisele.“
Würth Lõuna-Eesti esindus
peaks uksed avama novembris.
Parklale tõkkepuud ei rajata ning
seal võivad endiselt sõidukeid hoida ka kõrvalasuvat parki kasutavad tervisesportlased.
OLIVER KUND

IGA HÄRRASMEES VAJAB HOOLT: Kolmapäeva hommikul Vanemuise-esisel aasal peapesu saanud Eduard Tubin näis lustakalt
vesisel hetkel veel mõtetega töö juures olevat. Kas ta mopimeestele ka saatemuusikat mängida lasi, pole teada.
AGUR LEPAHIID

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
Suvel elatakse
rohkem võlgu

Swedbank teatas, et krediitkaardiga sooritatud ostude käive
kasvas juunis võrreldes jaanuariga 17 ja maksetetehingute arv
21 protsenti, muu hulgas märgib
pank, et paljudel inimestel on
ette ära kulutatud terve kuupalk
või enamgi.

4,887
punkti suuruse keskmise hinde
saanud ja tARTuFFi publikuhääletuse tulemusel vaatajate lemmikuks osutunud Lucy Walkeri
dokﬁlm „Prügimaa“ on ühtlasi
tARTuFFi ajaloo kõige kõrgema
keskmise hinde saanud linateos.

Tartu on soomlastele
magus paik
Esimesel poolaastal käis Tartut
nautimas 13 638 soomlasest
välisturisti, üldarvult järgnesid
külalised Venemaalt (3925) ja

Saksamaalt (2981), kusjuures
viimased peatusid Emajõelinna
hotellides kõige kauem – keskmiselt 2,76 ööd.

Linna tuleb uus
valgusfoor
Riigihankel selgus, et Võru ja
Sõbra tänavate ristmikule hakkab
61 201 eurot maksvat valgusfooriga jalakäijate ülekäigurada
ehitama AS Põlva Teed, kelle
hinnangul võiks töödega ühele
poole saada hiljemalt oktoobrikuu keskpaigaks.

Mees on maikuust
saadik
kadunud
Tartu politsei
otsib 1966.
aastal sündinud Ivo Tamme (pildil),
kes jäi teadmata kadunuks tänavu maikuus Tartumaal
Rannu vallas Koopsi külas või
selle ümbruses.

RÄÄGITAKSET
…
RÄÄGIT
RÄÄGITAKSE
... et Henri Käsper
äsper (pildil),
valitsev Eesti meister pokkeris, saanud
d vaid loetud
minutid üle pika aja oma
sünnilinnas Tartus viibida, kui tema kõrval peatunud
d
auto aknast
pistis pea
välja Paavo
Korkka –

Soomes resideeruv
mullune sama ala
tšempion. Et see kõik
tšempio
leidis saa
saatuse tahtel
aset linna uusima kasiino e
ees, pole raske
ette kujutada,
e
kuidas nende
kaardikuningate öö
jätkus.

Romantiline restoran Asian Chef
ehtsate aasia roogadega

SOODSAD
PÄEVAPAKKUMISED
Võimalus tellida toit koju või kaasa!
Avatud: R - L kl 11 - 01
P - N kl 11 - 23
Võru 2, Tartu
Tel 735 5029, 53 300 464
info@asianchef.ee
www.asianchef.ee

Liitu meie sõprade klubiga Facebookis!
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Ülemaaline tantsuring tuleb
KULTUUR

Neljapäev, 18. august 2011

Palametsa
pajatused

Hilissuvi Tartus 1911
Korralik kuum suvi oli nagu tsaariajale kohane. Seda mitte ainult
Liivimaa kubermangus, vaid kogu Ida- ja Kesk-Euroopas. Iseäranis
palav oli augustikuu esimene pool, mil isegi öösel ei andnud leitsak
järele. Keskpäevast kõnelemata. Mitmelt poolt tuli teateid, et väljas
päeva ajal magama jäänud mehed leidnud päikesepiste ehk kuumarabanduse tõttu oma otsa. Keskpäeval väljas tööd tehes olgu ikka
pea kaetud.
Põllumehed pelgasid põua tõttu suvivilja ikaldumist. Taevataat
andis viimasel hetkel paraja sahmaka vihma, aga koos kange müristamise ja tuuleiilidega, mis just Tallinna kandis palju pahandust tegid.
Hea seegi, et augustikuu teine pool tuli mõnevõrra jahedam. Ometi
närvutas põud karjamaadel rohu, mis viis lehmade piimaanni alla.
Tartu turul ja piimapoodides kerkis piima hind seniselt 7 kopikalt toobi eest kopika võrra.
Karlova kandi elanikud kurtsid, et jäävad mõnikord oma igahommikusest piimatilgast hoopiski ilma. Siinses „pilpakülaks“ pilgatud
alevis kees sada aastat tagasi
kibekiire ehitamine. Eestlastest
väikeettevõtjad tahtsid iga
hinna eest just kooliaasta alguseks, mil nõudmine odavate
tubade järele kõige suurem,
oma majaköksiga ühele poole
jõuda. Varahommikust hilisõhtuni oli ametis oma paarsada
ehitusmeest, kelle keskhommikuse toidukorra juurde kulus toop
rammusat piima parajasti ära. Vaevalt sai talumees oma panged üle
piimapoe läve tõsta, kui ehitajatest ostjad juba jaol. Nii et just Kaarlilinnas ületas piima nõudmine tunduvalt pakkumise.
Vett oli hilissuvises Emajões teadagi vähe. Veetase sedavõrd
madal, et lodjad – või puksiiride järel veetavad pargased – kippusid
põhja kinni jääma. Siis oli aurulaevnikel manööverdamist ja sikutamist, et alus jälle ujuma pääseks. Laia uulitsa otsa jäänud vana puusilda putitati ka 1911. a suvel. Kõdunenud aluspalgid ja nende peal
olnud lauad asendati uutega. Sild ise oli liikluseks tükk aega kinni. Kel
Emajõe teisele kaldale asja, pidi tegema pika ringi üle Kivisilla. Mõned
taibukamad poisid kasutasid võimalust ja hakkasid väikeste lootsikutega kiirustajaid üle jõe vedama. Kaks kopikat otsa eest ei olnud just
palju nõutud, aga kui sõitasoovijaid oli hulgi, siis tegi see poistele
oma kena lisakopika.
Kohalikus ajalehes kirjutati, et kuna kipakat puusilda lapitakse pea
igal suvel, siis oleks linnavalitsusel arukas muretseda suurema kandejõuga uus sild. Mõni aeg tagasi oli Jänese raudteesild asendatud
uuega. Vana silla tükid roostetasid kasutamata samas jõe kaldal. Miks
mitte need raudteevalitsuselt vanaraua hinnaga ära osta ja puusilla
asemele üles panna? Aga linnavalitsus oli endiselt kohalike sakslaste
juhtida ja neid ei huvitanud liikluse parandamine Embachi vasakule
kaldale jääva III linnaosaga.
Kuumad ilmad tõid Emajõe luhtadele palju peesitajaid. Noored
mehed istusid ringis maas ja mängisid kaarte. Pudel liikus teadagi
ringi. Mõned ülemäära julgust saanud kippusid üle jõe ujuma või siis
palgiparvedelt pea ees vette hüppama. Ainult et mitte kõik ei tõusnud pärast sellist mõtlematut tegu enam pinnale. Uppumissurmad
olid tavalised ja ikka seotud nooruse ning alkoholiga. Mille eest Jaan
Tõnissoni ajaleht korduvalt oma lugejaid hoiatas ja manitses. Aga kes
siis joomavendadest Tõnissoni karskusejutte kuulda võttis.

Siinses „pilpakülaks“
pilgatud alevis kees
sada aastat tagasi
kibekiire ehitamine.

Tartumaa maanteid mõõtma
20.–28. augustini vältab
„TeateTants 2011“, mille
käigus läbitakse tantsides
1000 km Eestimaa maanteid. Tartut ja Tartumaad
väisab suurejooneline ettevõtmine 23. augustil.
Teatetantsu eesmärgiks on läbida lakkamatult tantsides ja musitseerides 15 maakonda ning ühendada sel moel Eesti rahvas. IdaVirumaa järel jõutakse Tartu maakonda 23. augustil Jõgeva maanteed mööda Igavere poolt kell 1.30.
Tartumaalasi oodatakse tantsijaid
toetama ja ergutama, sobiv koht
selleks on Aovere bensiinijaam,
kus kell 4 hommikul on soovijatel
võimalik ka kaasa tantsida.
Kell 6.15–8 jätkub programm
Raekoja platsil üritusega „Tartu

Eeloleva teisipäeva varahommikul kell 6.30 jõuavad teatetantsijad
Raekoja platsile, kus saab Väägvere külakapelli saatel jalga keerutada.
OLIVER KUND

ärkab tantsuga“. Kell 6.30 jõuavad
platsile teatetantsijad, linnarahvas saab Väägvere külakapelli saatel keerutada tuntud rahvalikke

tantse kaerajaanist perekonnavalsini. Kell 7 lahkuvad teatetantsijad
Vanemuise tänava kaudu südalinnast, kus aga jätkub kella 8ni etno-

aeroobika trenn.
Tartumaalt lahkutakse Põlva maakonna piiril plaanide järgi
kell 11.23. Läbi Tartumaa tantsivad TeateTantsul 32 rühma. Korraga tantsib maanteel 1–2 paari,
kes jõukohase teekonna läbides
annavad teatepulga üle järgmistele tantsijatele. Üks 6–8-paariline tantsurühm läbib 4–5 kilomeetrit ning nende ülesanne on
jaotada see 100–150-meetristeks
lõikudeks. Tantsitakse 24 tundi
ööpäevas ning ühe rühma lõpetamisel alustab kohe teine rühm.
Keskmiseks liikumise kiiruseks
on arvestatud 5,5 km/h. Teekonnal on plaanitud teha 15-minutilisi liikumispause, tantsides sel ajal
kohapeal.
OLIVER KUND

Metsatöllu supervideo sünnib Lõuna-Eestis
Nädalavahetusel ﬁlmitakse Põlvamaal
Kanepi vallas Hurmi järve ääres Eesti
tuntuima raskerokiansambli Metsatöll
uut videot, mis tõotab tulla üks võimsaimaid Eestis tehtuist.
st.
t.

Eesti reis. Terve päeva jooksul tutvuti siinsete
järvedega ja õhtuhämaruses jõuti Hurmi.

Video valmib osana rahvusvahelisest
hvvusvahelisest kolme
vaast dokumentaalﬁlriigi rokkbände tutvustavast
mist ja selle tegemisel lööb
b kaasa sadakond inimest.
„See, et Lõuna-Eestisse
see tulime,
tsso. „Meil
oli täielik juhus,” sõnas Atso.
leeks noroli vaja järve, kus kõrval oleks
jäärv pidi
maalne võõrastemaja, ja järv
olema vinge.”
d
deo
Metsatöllu muusikavideo
u
uu
režissöör Liina Paakspuu
teemärkis, et tal oli kindel ettekujutus sellest, missugunee
peab video tegevuspaik
olema. Esmalt uuriti põhjalikult Eesti kaarti, vaa-tee ja
dati internetist järvede pilte
unanasiis võeti ette põhjalik Lõuna-

„Me ise ka täpselt ei tea, mis
[videost] välja tuleb,” tunnistas bändi trummar Marko

Laul saladuskatte all

augustil kell 17 Lodjakoja juurest.
1500 meetri pikkuse distantsi ﬁniš
on Atlantise ees, kus lõpetajaid
ootab soe jook ja diplom.

Atso. „Meie oleme näinud vaid süžeed ja meile
see meeldib.” Atso sõnul on muusikavideo eelarve kordades suurem kui 3000 eurot. Seda, millise loo video ﬁlmitakse, ei tea väidetavalt isegi
bändimehe ise. Režissöör Paakspuu sõnas, et
bändimehed
oleem võtetele kogunejatele üllatuseks.
see saab olema
n osa „põhjamaiste metal-vägilaste”
Video on
Metsatöllu
u, Finntrolli (Soome) ja Týri (Fääri
Metsatöllu,
„vaall
saared) „vallutusi
vaatlevast” dokumentaalﬁl„Hund
di süda see”.
mist „Hundi
nö
„Võin
öelda, et video kujutab Metsatöllu
ajastu
ut sõnas Liina Paakspuu. „Lühidalt
ajastut,”
süžee kangelased saabuvad vallutusretsüžee:
kellt, neid tervitab terve küla ja pidu toikelt,
mu vee all.”
m
mub
„Asjad lähevad otsapidi vette ja veest
vä
välja,”
paljastas ka Marko Atso. „Kui
see kõik pildile saab, siis tõotab tulla hea maailmatasemel video.” Seni
veel teadmata nimega muusikavideo
jõuab vaatajate ette sügisel, dokumentaalﬁlm aga aasta pärast.
VIDRIK VÕSOBERG

Kaubamaja Piletilevist. Tartus levitavad pileteid ka JCI Toomemäe ja
Tartu Tamme lõviklubi liikmed.

Tartu kunstikool
juubeldab üle linna

Tartus peetakse Pallirallit

Emajõe lainetes kroolitakse taas võidu
19. augustil peetakse maha avaveeujumise võistlus Emajõe karikale, kuhu on võistlema oodatud
hea ujumisoskuse ja tervisega inimesed. Võistelda saab igast vanusest ja soost inimene, kes peab
1500-meetrist distantsi endale
jõukohaseks.
II Emajõe Karika start antakse 19.

20. augustil kell 16 toimub Emajõel
Atlantise ees heategevuslik Palliralli. Tulu annetatakse Tartu Kristliku
Noortekodu ja Tartu linna mänguväljakute uuendamiseks.
Palliralli käigus lastakse Kaarsillalt
vette tuhanded värvilised pesapallisuurused pallid. Kaks esimesena
100 m järel ﬁnišisse jõudnud palli
omanikku saavad auhinnad, milleks
on Jõmmu Lodjareis 35 inimesele
ja vahva sõit saunaparvel „Jõehobu“. Pileteid saab soetada Tartu
lokaalides Dedi ja Shakespeare,
pubides Ristiisa ja Big Ben ning

Head ehitajad!
Teile vajalikud betoonid
leiate AS Ropka-Betoonist.
Betooni pumpamine ja transport.
Müüme ehitusliiva ja killustikku.
Teeme erinevates mõõtudes
vundamendiplokke.
Tartu, Teguri 55a
Info ja tellimine tel. 7371 768, 51 10144

mullu. Publikuhääletuse tulemusel
osutus vaatajate lemmikuks Oscari
nominendi Lucy Walkeri (pildil)
dokﬁlm „Prügimaa“.

tARTuFFil enam kui
21 000 silmapaari
6. Tartu armastusﬁlmide festival
tARTuFF tõi vaatamata heitlikele
ja vihmastele ilmadele kuue päeva vältel Raekoja platsile, Athena
keskusesse ja teistele festivali üritustele 21 337 inimest, mis on siiski
7000 inimese võrra vähem kui

Kuni 4. septembrini saab Tartu kunstimuuseumi näitusemajas vaadata
näitust TARTU KUNSTIKOOL 60.
Tegemist on ülevaatenäitusega
Tartu kunstikooli fondist ehk parimate õpilastööde varamust.
Juubelipidustused kulmineeruvad 3. septembril Athena keskuses,
kus toimub Tartu kunstikooli ajaloo
seminar, pidulik aktus ning järgmise
hommikuni kestev vilistlaste pidu.
Keskpäeval algab rongkäik Veski
tänava endise koolihoone juurest
Raekoja platsi kaudu Eha tänavale.
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Purjus juht noolis
Hauka laadal inimesi
Laupäeval kella 23.08 ajal peatas
politsei Antslas sõiduki Seat. Kui
juhil paluti esitada juhiluba, sõitis
viimane kohalt minema, rammis
kahte Hauka laada ajaks püsti pandud telki, sõitis otsa teel jalutanud
naisele, hülgas sõiduvahendi ning
põgenes sündmuskohalt. Politsei
tegi kindlaks, et roolis viibis 1989.
aastal sündinud mees, kellel puudub juhiluba ning kes on ka varasemalt põhjustanud mitmete kannatanutega liiklusõnnetuse. Meest on
korduvalt karistatud nii väärteo- kui
ka kriminaalkorras, süüdimõistmisel võib juhti ees oodata kuni 30
arestipäeva.

tartuekspress
UUDISED

Nüüd on restorani asja ka lastel – vastavatud söögikohas
Vassilissa on neile suisa oma nurk loodud. RASMUS REKAND

Lapsed mängisid
lõhkekehadega
Nädalavahetusel tõid lapsed Lääne-Virumaal seenekorviga koju
50-millimeetrise mürsu, mille
soovisid viia metalli kokkuostu.
Demineerijate sõnul oli soomustläbistav mürsk plahvatusvõimeline
ning selle juhtumise korral oleksid
tagajärjed olnud kohutavad.
Mõned päevad varem teatati
häirekeskusele, et Ahtme asulas
mängivad lapsed liivakastis roostes granaadiga (pildil). Õnneks oli
lõhkekehal sütiku asemel mulaaž
ja plahvatusohtu polnud. Mõlemal
juhul tajusid ohtu täiskasvanud, kes
helistasid häirekeskusesse. Päästeamet tuletab vanematele meelde,
et oma võsukestele tuleb selgitada
lõhkekehade ohtlikkust ning õiget
tegutsemist nende leidmise korral.

Varas võttis telefonid,
dokumendid viskas ära
Ööl vastu 3. augustit ajavahemikul
kell 2 kuni 2.30 varastati Tartus
Narva maanteel meelelahutusasutusest helepruuni värvi käekott,
milles oli kaks mobiiltelefoni Nokia
E52 ja dokumendid. Kaks päeva
hiljem leidis tänavakoristaja varastatud dokumendid Narva maanteel
tänaval vedelemas. Kahju on 540
eurot.

Annelinnas süttis köök
12. augusti pärastlõunal kell 14.26
teatati tulekahjust Tartus Mõisavahe tänaval, kus korrusmaja neljanda korruse korteri köögis oli olnud
põleng, mille perenaine suutis
veega ära kustutada. Põlengu tõttu
sai köök suitsu- ja kuumakahjustusi
ning ülejäänud korter suitsukahjustusi. Korteris olnud vanema naisterahva viis kiirabi tervisekontrolliks
haiglasse. Päästetööde juhi sõnul
põhjustas põlengu hooletus lahtise
tulega ümberkäimisel.

Neli pulma ja üks
matus Tartu kõrtsiäris
Kui nädala algus tõi uudiseid töö lõpetanud Gruusia restoranist, siis vastukaaluks avas päev hiljem
uksed Vene köögiga toidukoht.
Silt Gruusia Saatkonna uksel
teatab mornilt – suletud. Põhjus, miks Rüütli tänaval kümme aastat Kaukaasia köögi ja
veinikeldrite saladusi tutvustanud asutus tegevuse lõpetas, on
kaunikesti proosaline – maksuvõlg kasvas üle pea.
Omanik Morrys Arand näeb
põhjusi masus. Aastate eest tekkinud kohustusi üritati küll lappida, ent paraku tulutult. Kuigi viimasel ajal hakkas äri taas
ülesmäge minema, sai aeg lihtsalt otsa.
Kõige tõenäolisema stsenaariumi kohaselt lõpetab toidukohta majandanud OÜ Westbox pankrotiga.

Lastesõbralik Vassilissa
Vaid kvartal jõe poole, Kompanii tänaval, tõsteti enamvähem samal ajal klaasid ja
kõlasid toostid vastvalminud
Vene restorani Vassilissa helge
tuleviku heaks.
40 istekohaga restorani pidava M&G Toitlustus OÜ juhataja Ela Karu sõnul seisneb Vassilissa eripära peale traditsioonilises headuses Vene köögi
ka peresõbralikkuses. „Ei teagi ühtki teist kohta Tartus,
kus oleks oma ruum ka lastele,” demonstreeris ta söögitoast
klaasseintega eraldatud, lelude
ning teleriga mängutuba.
„Laiast menüüst, mis teatud
osas ka pidevalt muutub, peaks
meelepärase leidma nii tundlikuma rahakotiga kui ka tõeli-

se toidunaudingu eest rohkem
maksev klient,” lubas Karu.
Juba üheksa aastat on sama
daami juhitav OÜ Primato
pidanud Itaalia restorani Gildi
tänavas.
Vassilissa ruumides Kompanii tänav 2 on varem äriõnne
proovinud – küll ilma suurema
eduta – klubid „Kellele ei meeldiks Johnny Depp” ja „Gläm”.

Kolm kohta rajamisel

mas, materjalid ka välja valitud. Kindlasti jõuame enne uue
grilliperioodi algust. Aga võibolla saab seal juba jõulupidusid
pidada,” arutles Lõhmus, kellele kuulub ka pubi 6 Teist Kannu
Tammelinnas.
Rüütli tänavaski peaks lähikuudel alustama uus toitlustaja. Türgi restorani Istanbul ruumide (Raekoja plats 6 / Rüütli 2)
enampakkumisest väljus võitjana Mario Pizzolanti. Uruguailane, kellele kuulub pubi Zavood.
Et värvikas kõrts oma veelgi
värvikama klientuuriga kesklinna poole koliks, pole siiski
karta. Lai tänav 30 maja omaniku korporatsioon Vironia vilist-

Nüüd, kus Vassilissa on valmis, saab perekond Karu täisjõuga pühenduda järgmisele projektile – Ülikooli tänav 4
rajatakse kokteilibaar. Aasta
alguseni, mil seadus
eluruumidega samas Zavoodi asukoht jääb
hoones õnnemänguasutused keelustas, vähemalt 2014. aasta
pakkus seal klientide- septembrini samaks.
le ﬂirti fortuuna kasiino Admiral.
laskogu esimees Aitel Käpp kinMillist nime loodav lounnitas Tartu Ekspressile, et just
ge kandma hakkab või millal
hiljuti rendilepingut pikendauksed avab, on teadmata. Ela
ti. Seega jääb Zavoodi asukoht
Karu hinnangul kulub paar
vähemalt 2014. aasta septembkuud kindlasti.
rini samaks.
Ka Kauburi kaubamajja plaMillist ärivormi Pizzolanneeritud Brasiilia grillirestorati Rüütli tänaval viljelema hakni pääsu tuleb kundedel oodakab, ta veel ei ütle. „Pole midata vähemalt aasta lõpuni, võibgi kommenteerida. Paari kuu
olla kauemgi. „Mingit tähtaega
jooksul ehk,” jäi ärimees napiei taha anda,” teatas OÜ Marsõnaliseks.
kinsen juhataja Mike Lõhmus.
„Teen rahulikult, sest mul on
RASMUS REKAND
ka teisi kohti, mis võtavad suure energia ära. Ehk septembris hakkan ehitama. Mööbel on osaliselt kohapeal ole-
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Telli ja igal reedel
on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

1 KUU = 1,9 €
3 KUUD = 5,7 €
6 KUUD = 11,4 €

LE

telli@tartuekspress.ee
Ülikooli 1, 730 4455
www.tartuekspress.ee

Soome
ootab!
Tallinn-Helsingi liini kõige
suvisemad hinnad ja
soodsaimad reisipaketid leiad
ikka Eckerö Line’ist.

HOMMIKUKS
HELSINGISSE
Kaks inimest,kajut
ja auto ööreisidel*

ÕHTUKS
KOJU
täiskasvanu või
sõiduauto*

AUTOPAKETT
* sõiduauto max pikkus 6m,
max kõrgus 1,9m)

ÖÖPAKETT
alates

69€
PILETID
alates

17€
KUNI VIIELE
alates

57€

Info ja broneerimine reisibüroodest üle Eesti ja Eckerö Line
Tallinna kassast telefonil 66 46 000, www.eckeroline.ee

5
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Teleri vaatamine
lühendab eluiga
Grupp Austraalia teadlasi leidis,
et iga televiisorit veedetud tund
lühendab eluiga 22 minutit.

F1 meeskond ostis
lapsele proteesi
14-aastane Briti teismeline Matthew James sai vormel 1 meeskonnalt 43 000 eurot maksva
käeproteesi pärast seda, kui ta
saatis vastava palvega kirja meeskonna pealikule Ross Brawnile.
Kirjas pakkus James, et proteesil
võiks vastutasuks olla Mercedese
logo. Brawn oli pakkumisest nii
liigutatud, et tellis poisile maailma
kõige parema kõrgtehnoloogilise
käeproteesi i-LIMB Pulse. Seadmega saab poiss hoida pliiatsit, joonistada ja isegi palli mängida.

VALDO JAHILO ANEKDOODID

Kohtuvad kaks sõbrannat.
“Ma poleks Sind peaaegu ära
tundnud,” teatab üks.
“Aga miks?”
“Sa näed nii hea välja!”
*
“Mida tähendab täht “N” Sinu
pulloveril, Elvira ?”
“See tähendab “neitsi.”
“Kas Sa tahad öelda, et oled
veel neitsi?”
“Ei, see tähendab seda, et
see on igivana pullover!”
*
Mehaanik uurib autot ja küsib
omanikult:
„Kust see kolin teie kõrvu
kostab?“
„Igalt poolt,“ vastab omanik.
„Häält teevad kõik detailid,
välja arvatud autopasun.“
*
“Kuidas Sulle meeldib olla
abielus elukutselise poksijaga?”
“ See on võrdlemisi pingutav.
Hommikul näiteks ei saa ma
teda enne voodist välja, kui
loen aeglaselt kümneni.”
*
Restoranis.
„Kas sa oled juba maksnud?“

küsib üks šotlane teiselt.
„Ei.“
„Mina ka mitte. Mida me siin
siis veel vahime?“
*
Öösel helistab tütar emale:
„Kell on juba kolm, aga Jacki
pole ikka veel. Kindlasti on ta
mõne naise juures.“
„Rahune tütreke,“ vastab
ema, „miks sa kohe kõige
halvemat mõtled?“ Võibolla
jäi ta lihtsalt auto alla?“
*
“Ainult pahandused,” kurdab
Mery sõbrannale.
“Mis siis juhtus?”
“Ma sain täna hommikul anonüümkirja.”
“Ära võta südamesse, Sa jäta
lihtsalt vastamata!”
*
Naine mehele:
„Sa pead mulle tingimata
uued aluspüksid ostma.
Vanadega ei või ma ennast
enam kuskil näidata.“
*
Härra Müller läheb oma uut
autot registreerima.
„Kas ma võiksin saada
numbri 13 13 13?“ küsib ta

autoregistris.
„Hämmastav!“ ütleb ametnik.
„Enamik inimesi püüab sellist
numbrit nagu 13 vältida, aga
teie soov on seda koguni kolmekordselt oma auto küljes
näha.“
„Selles pole midagi imelikku.
Ma arvan, et ka varaste hulgas
on ebausklikke ja nad ei hakka
riskima niisuguse numbriga
auto varastamisega.“
*
“Kuidas sa maal puhkasid?”
“Suurepäraselt.”
“Kas õhk on seal hea?”
“Ära mitte räägigi, ma pumpasin kõik neli ratast täis.”
*
“Linda, mis sind Jacki juures
kõige rohkem häirib?”
“Ta närib küüsi.”
“Kuid seda teevad ju paljud.”
“Seda küll, kuid ta närib varbaküüsi!”
*
Naine: „Võid sa mulle öelda,
kuidas sa oma särgikrae huulepulgaga kokku määrisid?“
Mees: „Tõesti imelik! Ma
mäletan väga hästi, et võtsin
särgi seljast ära.“
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Parima biodiisli saab
alligaatorirasvast
Igal aastal pumbatakse toidutöötluse jääkidena miljoneid tonne
alligaatorirasva prügilatesse. Louisiana teadlased jõudsid uuringutes
tulemusele, et parimat toorainet
loomseks biodiisliks on raske leida.
Teadlased leidsid, et kõrge lipiide sisaldusega alligaatorirasvas
on küll pisut liiga palju kaltsiumi ja
magneesiumi, ent seda saab kaasaegse raﬁneerimisega vähendada.
Biodiislit õnnestus teadlastel aga
rasvast välja pressida lausa 61%
algsest massist.
„Maitseb nagu kana, kimab nagu
diisel,” hõiskasid teadlased popci.com
vahendusel.

RISTSÕNA

Teater
TOOMKIRIKU VAREMED
18.08 kell 18 Toomkiriku müürivaim Volk ja keelatud vili

HANSAHOOVI TEATER
18.08 kell 20 Pulmatrall
20.08 kell 20 Mees kirjus ülikonnas

MELESKI KLAASIVABRIK
19.08 kell 19 Läbi klaasi
20.08 kell 19 Läbi klaasi

Kino
EKRAAN 19.–25.08
kell 14 Autod 2 (3D)
kell 11.30, 16.30 Smurﬁd (3D)
kell 19, 21.45 Barbar Conan (3D)
kell 14.15, 19.15 Melanhoolia
kell 12, 17 Ahvide planeedi sünd
kell 22 Teie kõrgeausus

Kontsert
BIG BENI PUBI
19.08 kell 21.30 Sada Ja Seened
26.08 kell 21.30 Igatahes
27.08 kell 21.30 Freddy
Tomingas ja Riff

EESTI RAHVA MUUSEUMI
NÄITUSEMAJA
20.08 kell 15 Juurte juurde,
esinevad Kristiina Ehin, Anna
Hints, Marja-Liisa Plats,
Luulur

GENIALISTIDE KLUBI
19.08 kell 22 Odessa Pop:
Darren Hanlon (AU), Shelley
Short (US), Arno Tamm (EE)

HANSA HOOV

SÕNASE
SÕNASEL
SÕNASELETUS
LAAMA

Laama pärineb Lõuna-Ameerikast,
kus teda algselt kasutati pakkide
vedamiseks Andide mäestikus.
Laamad on seltsivad ning hästi
sõbralikud, samuti on nad väga
uudishimulikud. Hoolimata sellest,
et nad omavahel arvete klaarimiseks sülitavad, esineb inimeste pihta sülitamist väga harva. Laamad
on karjaloomad ning sülitamist
kasutatakse distsiplineeriva vahendina karjas madalamal positsioonil
seisvate loomade vastu. Positsioon
karjas ei ole aga püsiv, vaid muutub vastavalt väksemate kakluste
tulemustele. Kaklused seisnevad
sülitamises, rindapidi rammimises
ja kaeladega maadeldes (viimased
kaks peamiselt isasloomade vahel
– eesmärgiks vastane tasakaalust
välja lüüa). Perekonnad hoiavad
kokku ja hoolitsevad üksteise eest,
ohu kokkal hoiatatakse kõiki teisi.
Üksteisega suheldes nad ümisevad.
Ohkamine või häälitsus „mwa“
on hirmu või viha märgiks. Kui laamat segada või ehmatada, suunab
ta oma kõrvad taha.

UNZIP
Riigikogulaste seas kasutatav peaminister Ansipi moderniseeritud
nimekuju.
Vaata ka Undress Unzip.

19.08 kell 21 akustiline suvekontsert Rajult rahulik, Tanel
Padar & The Sun
26.08 kell 21 Terminaator

PÜSSIROHUKELDER
19.08 kell 22 Freddy Tomingas ja RIFF

RESTORAN VOLGA
20.08 kell 21 Isamaaliste laulude õhtu

RISTIISA PUBI
18.08 kell 21.30 Trahter
25.08 kell 21.30 Raen Väikene
27.08 kell 21.30 Bad Orange

TARTU JAANI KIRIK
19.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, Tanel
Joamets (klaver)
23.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, Maila
Laidna (orel) ja Jose Page
Ramireze (trompet)
23.08 kell 21 Tornimuusika:
Veiko Tubin
25.08 kell 19 Tempei Nakamura (klaver)
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7. rahvusvaheline puhkpillifestival „Mürtsub pill“
Neljapäev, 18. august
kella 19–22 festivali avakontsert Tartus Raekoja platsil

Reede, 19. august
kella 11–16 festivali puupillikoori, vaskpillikoori, rivitrummarite suvekooli
ja festivali lasteorkestri proovid Tartu Miina Härma gümnaasiumis
kella 15–23 muusikaprogramm, esinemised Tartus Raekoja platsil
pealaval. Õhtul Emajõe festivali avamine Emajõel ja tantsuõhtu Tartus Raekoja platsil pealaval
Laupäev, 20. august
kella 10–15 festivali puupillikoori, vaskpillikoori, rivitrummarite suvekooli
ja festivali lasteorkestri proovid Tartu Miina Härma gümnaasiumis
kella 11–23 muusikaprogramm Tartus Raekoja platsil pealaval, esinemised kesklinnas. Suur mürtsuv jõelaevastiku paraad Emajõel (osalevad kõik orkestrid ja laevad)
kella 20–01 suur tantsuõhtu Tartus Raekoja platsil
Pühapäev 21. august
kella 10–13.30 festivali rivitrummarite suvekooli, festivali lasteorkestri,
festivali puupilliorkestri, vaskpilliorkestri ja festivali ühisorkestri peaproov Raekoja platsil pealaval ja/või pealava ees
kella 14.30–15.30 festivali galakontsert ja pidulik lõpetamine

26.08 kell 12.15 Keskpäevamuusika veerandtund, Tartu
Arsise kellade kooli täiskasvanute ansambel, juhendaja
Mari Toominga

kuni 7.09 Sven Antsoni maalinäitus Karud saavad aru

TARTU LAULULAVA

TAMMELINNA
RAAMATUKOGU

18.08 kell 19 Alo Matiisen 50
25.08 kell 17 All Stars Summer 2011

TARTU RAEKOJA PLATS

KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

TARTU LINNARAAMATUKOGU
kuni 19.08 näitus Tiibet hinges ja südames

ÕLLE TARE

kuni 9.09 Mati Upruse maalinäitus Tasa

20.08 kell 22 Parvepoisid
laulab

Näitus

ANNELINNA
RAAMATUKOGU
kuni 10.09 Helve Hinno fotonäitus Imeline Itaalia

Emajõe festival vallutab
nädalavahetusel maa ja vee
Reedest laupäevani vältab Tartu
südalinnas taaskord Emajõe
festival, kus tänavu on fookuses
Emajõe lood ja kalamehejutud
nii minevikust kui ka kaasajast.
„Tänavuse festivali ajal soovime tuua külastajateni lugusid ja
meenutusi, kuidas elu Emajõel
kulgenud on,“ selgitas Emajõe
festivali projektijuht Aile Parmsoo. Kalamehejutud ja meenutused toimuvad mõlemal festivalipäeval.
Festival algab sportlikult, kui
reedel kell 17 peetakse maha
avavee ujumisvõistlus II Emajõe karikale, millele järgneb IX
Sildade Jooks. Festivali ametlik
avatseremoonia algab kell 20
rongkäiguga.
Laupäeva hommikul võtab
Emajõe kallastel juhtimise üle
Vladislav Koržets, kelle sõnaseadmise saatel toimub kalapüügivõistlus. Päeva naelaks on
kindlasti kell 18 algav Jõeparaad
ning päev otsa vältav jõelaat.
Kahel päeval kutsub lodi Jõmmu

kuni 18.08 Hille Kõrgesaare
näitus Alasti silmad

19.08 kell 22.15 Popsid

18.08 kell 20 Üllar Jörberg

VABA AEG

Ehitusmaterjal

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

seiklema nahkhiire- ja tähevaatlusretkedele. Mõlemal päeval
mängivad ansamblid ja kõlab
puhkpillimuusika.
Esmakordselt toimub laupäeval kell 16 meeleolukas heategevusüritus Palliralli, mille käigus
lastakse kaarsillalt vette tuhandeid värvilisi pesapallisuurusega
palle 100-meetrise distantsi
läbimiseks. Saadud tulu annetatakse Tartu Kristliku Noortekodu
ja Tartu linna mänguväljakute
atraktsioonidega täiendamiseks.

huvilisi sulgpalli ja saalihokit mängima. Algab aegade broneerimine
uueks hooajaks. Hinnad soodsad!
Tel 503 1391.

Muu
KARLOVA-ROPKA
RAAMATUKOGU

Küte

25.08 kell 10.30 Muinasjututund lastele. Kavas on lugu
Saladuste puu

RASMUS

1-toal korter. Tel 501 3219.

2-toal korter. Tel 502 2728.
2-toaline korter. Tel 554 5900.

Tuba Elvas tütarlapsele
(eeskujulik õpilane). Tel 522 2002,
jaan@silbergleich.ee.

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Katuse- ja seinaplekk. Lisaplekid,
vihmaveesüsteemid, roostevaba,
vask- ja messingplekk. Tartu, Riia
136c, tel 5343 0334, 739 0196,
katusplekk@gmail.com,
www.plekk-katus.com.
Killustik, liiv, muld, sõelmed,
maakivid. Räni küla, veovõimalusega 4 m3/6 t. Tel 5622 2742.

Ole, ole me tuline tupsuke
ole, tule ja valitse vainu!
Ole ketser ja karune ohakas,
ole parajalt patune peiar ...

Müüa kuiva kütteklotsi
ja puitbriketti.

Tel 5197 8500.

Kinnisvara müük
1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee
2-toal ahik korter Tabiveres
(omanikult, heas korras, talvepuud). Helista ja tule vaatama.
Tel 522 9646.

Kinnisvara ost

2-toal korter Tartus. Tel 515 3688.
2-toal korter. Tel 507 4635.

Ehitustööd
Katusetööd bituumensindel
materjalidega! www.sindelkatus.ee,
tel 738 1740, 521 9599.

Pandita VÄIKELAENUD ja laenud
kinnisvara tagatisel. Võlgade kiirmenetlus. Lõunalaenud OÜ, tel
555 188 99, www.lounalaenud.ee.

Peoinventari rent: telgid,
peomööbel, lauanõud, tekstiilid.
www.reserv.ee, tel 5300 3995.
Raamatupidamisteenus OÜ-le,
MTÜ-le, KÜ-le. Aastaaruannete
koostamine. Tel 506 9518.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.
Veoteenus 4 m3 multiliftiga
(täitematerjal, ehituspraht jm).
Tel 5622 2742.
Veoteenus tõstukiga ja
autokraanatööd. Tel 505 4060,
www.kintlog.ee.
Võsalõikus, noorendike hooldus,
valgustusraie, alusmetsaraie, ka
harvesteri ees. Hind al 100 € / ha.
Tel 5566 8338.
www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

Pakun tööd
Otsime akende paigaldajatviimistlejat. Tel 742 0046,
5551 3045, tartu1@arutech.ee.

Teenus

Tervis

Korterid Tartus. Tel 506 2212,
742 0240.

1-toal korter. Tel 528 6523.

Kvaliteet bituumensindlite ja
lisatarvikute müük. Tel 738 1740,
521 9599, www.sindelkatus.ee.

Töötav neiu sooviks üürida korralikku korterit Tartus, otse omanikult. Sobib suurem 1toaline või
2toaline. Pakkumised on oodatud
tel 5822 9032.

Ostame ja viime ära vanametalli!
Vajadusel võtame raskesti äraveetavad/kättesaadavad konstruktsioonid osadeks. Samuti aitame
ära viia vanu autoakusid. Raha
kohe! Transport tasuta. Info tel
5356 7062.

Haljastus- ja planeerimistööd
Bobcatiga. Tel 5622 2742.

1-toal korter Tartus. Tel 504 1390.

uljad ja ulakad

Rendile võtta

3-toal korter. Tel 517 0420.

22.08 kell 17 Soovitan sullegi!

TARTU LINNARAAMATUKOGU

Pallirallile järgneb heategevusoksjon.
Festival laieneb ka Tasku keskusesse, kus 2. korruse aatriumis
näeb alates 17. augustist fotonäitust „Emajõe lood“. Laupäeval on
I korruse aatriumis pop-up kohvik
ning Rahva Raamatu kaupluses
kalateemaline raamatuväljapanek, kus kohtub oma lugejatega
Vladislav Koržets. 19.-20. augustini toimub Emajõe festival koos
rahvusvahelise puhkpillifestivaliga
„Mürtsub Pill“.

1-toaline korter. Tel 511 5949.

Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu,
sisevoodri- ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine.
Vajadusel transport.
Tel 5664 0228.

Muruniitmine teenustööna:
murutraktor 0,02 €/m2; niiduk
0,03 €/m2; trimmer 0,05 €/m2.
Tel 5555 0731.

Ohtlike puude langetus, äravedu.
www.VIKATIMEES.eu, tel 5559 3732.

kuni 17.09 Tartu lastekunstikooli õpilaste tööde näitus
kuni 7.10 raamatunäitus
„Looduse” raamatusarjad.
Eksponeeritud on sarjad
„Mehed, maad ja mered”,
„Marseljeesist Internatsionaalini”, „Maailm vaekausil” jt
aastatest 1937–1940
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SOOLAKAMBER - soodustus
õpilastele ja pensionäridele.
Tel 528 7991, Mõisavahe 21, Tartu.
Korstnapühkimisteenus
kutsetunnistusega spetsialistidelt
Tartus ja maakonnas! Tolmuimeja
võimalus, väljastame kindlustusele
vajaliku akti! www.tuleohutus24.ee,
tel 730 5387.

Muu
Müüa heas korras kasutatud klaver
Krasnõi Oktjabr (hind 200 €).
Tel 522 1026.

3-toal korter. Tel 508 1794.

Rendile anda
2-toal möbleeritud korter
10 km Tartust väljas.
Omaniku tel 523 8589.

Harrastus
Sarapuu sulgpallihall (Sarapuu 3,
Annelinnas) ootab vanu ja uusi

Väljaandja: Ajaleht OÜ
Aadress: Ülikooli 1, 51003 Tartu
E-post: info@tartuekspress.ee
Internet: www.tartuekspress.ee
Trükk: AS Kroonpress

Korterid Tartus. Tel 742 0656,
515 3773.

TOIMETUS • tel 730 4535
Peatoimetaja: Oliver Kund oliver@tartuekspress.ee
Reporter-toimetaja: Rasmus Rekand rasmus@tartuekspress.ee
Kujundaja: Priit Kivisoo priit@tartuekspress.ee
Keeletoimetaja: Terje Jepiselg terje@tartuekspress.ee

REKLAAM • tel 730 4455
Reklaamikonsultant: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (1.90 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee
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Neljapäev, 18. august 2011

rullimaratonil
Maratoni parkimisskeeme
vaadates tundub, et tegu on
aukartustäratavalt suurejoonelise üritusega. Kohale
jõudes ei oskaks kahe tänava kaugusel stardipaigast
aimatagi, et kohe varsti
asub pooltuhat rulluisutajat
poolmaratoni läbima. Linn
on pühapäevahommikuselt
vaikne ja tühi.

Tehvandil avati
disk golf‘i rada
Otepää Tehvandi spordikeskuse
juhataja Alar Arukuusk sõnas, et
idee rajada Tehvandile disc golf’i
park tuli Tehvandi spordikeskusest.
“Võtsime ühendust Eesti Discgolﬁ
Harrastajate Liiduga, et rajada professionaalne disc golf’i park eesmärgiga viia siin läbi rahvusvahelisi
võistlusi,” rääkis Arukuusk.
Oma olemuselt on tavaline golf ja
disc golf küllaltki sarnased – mõlemas mängus on tähtis tabada vähima löökide või visete arvuga märki.
Erinevalt tavalisest golﬁst on disc
golf’i võimalik mängida ka talvel.
Alustatakse lahtiviske alalt, mida
nimetatakse tiiks. Mängitakse spetsiaalsete lendavate taldrikutega,
eraldi kettad on lähimaa, keskmaa
ja kaugmaa viseteks. Raja lõpus on
metallist “korv”, kuhu taldrik lõpuks
maanduma peab. Mängitakse enamasti 4-6-liikmeliste gruppidena.
Tehvandi disc golf’i pargis on
võimalik mängida 18-l erineva
pikkuse ja raskusega rajal, mis paiknevad 2,5 km ringil ning on kogupikkusega 1,5 km. Park on avatud
mängimiseks kõigile harrastajatele
tasuta, varustust saab laenutada
staadionihoonest. Mänguvõimalus
on iga päev kell 11–20. Ketaste
laenutus, müük ja info pargi kohta
Tehvandi staadioni hoone administraatori juures.

Stardipaigas käib siiski eestlaslikult uimane maratonimelu: usinamad sõidavad stardikoridoris
uiske soojaks, teised sibavad lihtsalt oma põlvekaitsmete ja pikkade sokkidega ringi, kommentaator
hõiskab üksi entusiastlikult mikrofoni. Ei ole suusamaratonile sarnastki stardimelu tuhandete spordisõprade ja energiliste aeroobikatüdrukutega soojendusharjutusi
ette näitamas.
Olles käinud sel suvel uisutamas tervelt neli korda, lähen rajapiirdest kinni krabades siiski üsna
entusiastlikult starti. 21 kilomeetrit ei saa ju nii raske olla! See on
nii palju lihtsam kui jooksmine,
umbes nagu rattasõit. Raja esimene pool kulgeb väga tugevas vastutuules ja valdavalt ülesmäge.
Minu tasemega harrastussõitjate
seas grupisõit ei tööta, kõik punnivad üksi vastu tuult esimese joogipunkti poole.
Poolel teel Kobratus tehakse
tagasipööre ja algab juba kihutamine ﬁniši poole. Laskumistel lähe-

REIO LAURITS

8. septembri TARTU EKSPRESS
tuleb koju kätte!
Leht toimetatakse igasse Tartu postkasti!

Lehe trükiarv 8. septembril:

40 000
Telli reklaam kõige paremini sihitud
ja kõige suurema sihtgrupiga Tartu ajalehte.
reklaam@tartuekspress.ee • 521 3038
8. septembri Tartu Ekspress kantakse otsepostiga kõikidesse linna postkastidesse.
Kui leht siis teieni ei jõua, helistage 730 4455 või kirjutage terje@tartuekspress.ee

we believe in wood

Puidutöötlemisettevõte
Ha Serv OÜ Tartumaal
otsib oma meeskonda

MASINAOPERAATOREID
Kasuks tuleb puidualane
töökogemus.
Täpsem info tel 730 1810,
CV saata e-postiga:
personal@haserv.ee,
www.haserv.ee

vad kiirused kohati hirmuäratavalt
suureks, kuid kükkis mäest alla
vihisevad sportlased võtavad seda
rahulikult. Ainus kukkuja, keda
mina nägin, oli liiga enesekindel
trügija stardikoridoris.
Napilt kümme kilomeetrit enne
lõppu sõidab selja tagant välja
minu tuules mäest üles tiksunud
helesinises uisusärgis naine ja teatab, et nüüd veab tema. Enne seda
polnud ma märganudki, et keegi mu tuulde hiilida oli mallanud.
Järgmised paar kilomeetrit sain
mina pisut eessõitja tuules hinge
tõmmata. Minu kolmeaastase rulluisumaratonaari staaži juures oli
see esimene ilming professionaalsest sportlikust käitumisest asjaarmastajate distantsil.
Tee lõpusirgele veereb juba allamäge ja arvestatava taganttuulega. Finišijoone ületan seekord ilma
pingelise lõpuheitluseta oma lihtsureliku uiskudega tunni ja seitsme minutiga, tundes rahulolu
mõõdukast pingutusest. Võib-olla
lähen järgmisel aastal jälle, sest
vähe on selliseid võimalusi kihutada rulluiskudel mööda nii laia
ja siledat teed mäest alla, kartmata põõsa taga varitsevaid kepikõndijaid ja koertega jalutajaid. Samas
kestis kogu üritus ainult napp tund
aega, kui ma juba olingi tagasi seal,
kust alustasin. Tunnet, nagu oleks
läbinud maratoni, seekord ei tekkinud.
MARI METS

