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MEISTRIKLUBI KAARDI SAAD

TASUTA!

boonusraha

Boonusraha kantakse Sinu Meistriklubi kaardile. Kui Sul Meistrilubi kaarti
rti veel ei ole,
saad selle koos 100 euroga tasuta! Pakkumine kehtib 26.-30.10. 2011, kiirusta!

Lisainfo: www.bauhof.ee
Lisainfo
ba hof ee

art SD001

34.-

art BA023

TAMREX WINTER BASIC S3
CI SRC TALVESAAPAD

COFRA BARENTS S3
CI SRC TALVESAAPAD

Jalanõudel on vetthülgavast nahast pealsed ja
karvane vooder. Polüuretaanist välistald talub õli ja
mitmeid kemikaale, antistaatilised. Terasnina ja
torkekindel tald (teras). Saapakeelel lumelukk.
Kulumiskindlad tugevdused nina- ja kannaosas.
CI tähendab seda, et saabas on läbinud sõltumatu
asutuse tehtud külmatestid ning vastab kõikidele
nõuetele, mis on üleeuroopaliselt talvesaabastele
kehtestatud.

Saapad on vetthülgavast nahast pealsete ja karvase
voodriga. Kahekordse tihedusega polüuretaanist
välistald talub õli ja mitmeid kemikaale, hea
löögisummutus, antistaatilised. Komposiitnina ja APT-tald
(kerged ja metallivabad). Kulumiskindlad tugevdused
nina- ja kannaosas. CI tähendab seda, et saabas on
läbinud sõltumatu asutuse tehtud külmatestid ning
vastab kõikidele nõuetele, mis on üleeuroopaliselt
talvesaabastele kehtestatud.

art 81783

art NA005

HIND 47.- EUR

HIND 55.- EUR

NOKIAN WINTER ULTRA
TALVEKUMMIKUD

COFRA BERING S3 TALVESAAPAD

Sooja karvase akrüülvoodriga mugavad talvekummikud.
Valmistatud vastupidavast kummisegust (käsitööna).
Kummikute tallamuster on libisemist takistav. Kummikute
ülaservas pingutusnöör (lumelukk). Ninaosas, küljeosas ja
kannaosas tugevdus ning löögipehmendus kannas.
Valmistatud laial liistul. Sees vildist sisetald. Materjal
kestab külma kuni -40°C.
Värvus: tumehall

Kvaliteetsest nahast, veekindlad, Thinsulate B600
(hingav) ülisoe vooder testitud -30C 60min. PU/TPU tald,
talub õli ja mitmeid kemikaale, hea löögisummutus
(geelpadi), antistaatilised. Komposiitnina ja APT tald.
Kulumiskindlad tugevdused nina- ja kannaosas,
kummikate varbaosas, helkur. Spetsiaalne külma
isoleeriv antistaatiline sisetald (Thermic Insole CI).
Kõige soojemad talvesaapad.

art 88-451

art 25312

HIND 69.- EUR

HIND 115.- EUR

41.-

art NA001

47.-

art 85270

68.-

art 28131

89.-

art 13070

98.-

art 88-461

99.-

art 13510

Pakkumine kehtib kuni 31.12.2011 või kuni kaupa jätkub. Tallinnas lisandub eraklientidele müügimaks 1%.

PARIMA HINNA JA KVALITEEDI SUHTEGA TALVESAAPAD TAMREXIST!

135.-

www.tamrex.ee
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ja Pristis kaarte ei ava

Linn vabastas Aura
rendi maksmisest
Linnavalitsus sõlmib Aura veekeskusega uue rendilepingu Turu 10 kinnistu, põhivara ja inventari kasutamiseks kuni 2016. aasta lõpuni. Selles vabastatakse veekeskus linnale
rendi maksmisest vähemalt kuni
2013. aasta lõpuni. Linn põhjendas
üürivabastust asjaoluga, et Aura
teeb suuremahulise investeeringu
tervisekeskuse ehitusse, mille ajal
on veekeskuse töö oluliselt häiritud
ja puudub võimalus tulu teenida.

Kaltsukas ühendab
poe kunstiga
Ülemöödunud nädalal avasid kaks
Tartu ülikooli tudengit Anne sauna
lähistel endises Sarapuu kommipoes kasutatud rõivaste kaupluse,
kus plaanivad hakata pakkuma nii
rõivadisaini kui kohta kunstitudengitele loomingu müümiseks.
Kuna pood avati suure kiiruga,
ootab hetkel Sarapuu riidepoes
seinale riputamist 20 maali. Poe
eestvedajate, psühholoogia teise
kursuse tudengi Gerd Kooritsa ja
majandusteaduse esmakursuslase
Mihkel Välja kinnitusel on peale
kunstitudengite poodi oodatud ka
inimesed, kes soovivad müüki tuua
enda disainitud riideid.
„Tudengid käivad päris palju
sellistes poodides ja otsivad odavamalt, et erilisemad välja näha, et ei
oleks kõik ühesugused riided nagu
kaubamajast ostetud,“ selgitas Välja.

Möödunud nädalal kinnitas K Grupi juhatuse
esimees Sven Nuutmann Tartu Ekspressile,
et Lõuna ﬁliaali sulgemine ei ähvarda. Pärast
loo ilmumist kinnitati
toimetusele, et juht on
vassinud ning töötajaid
ja avalikkust hoitakse
infosulus, sest peatselt
on ettevõttel plaanis
ühineda Pristisega.
Sven Nuutmann ühinemisvõimalust kommenteerima ei soostunud. „Aus vastus on see, et kuulujutte on
erinevaid aga ma ei saa praegu konkreetselt mitte midagi
kommenteerida,“ toonitas ta.
Pristise juhtkond lehe trükki
mineku ajaks ühinemist puudutavatele küsimustele ei vastanud.
See-eest pidas ühinemist
võimalikuks Eesti turvaettevõtete liidu tegevdirektor
Kaupo Kuusik. „See, et praeguses turusituatsioonis turvaturul keegi võib ühineda ja
kedagi ära osta on täiesti loogiline ja loomulik käik,“ selgitas ta. „Ma ei välista, et K
Grupp või mõni teine turvaﬁrma võib ka Pristise omandada, sest küsimus on alati
hinnas ja võimaluses.“
Hoolimata Nuutmanni
möödunud nädala väidetest,
et patrulli, klienditeeninduse
ja juhtimiskeskuse tööd juhi

Tartu Ekspressiga suhelnud turvameeste kinnitusel on pildilolev patrulltöötaja Tartus K Grupi
viimane. Mees reporterile kommentaare ei andnud, kuid koondamiskirves rippuvat temagi pea
kohal.
JUHAN LANG

koondamine ei puuduta, kinnitavad mitmed Tartu turvaettevõtted, et K Grupi töötajad on hakanud just viimasel
ajal käima nende juures maad
kuulamas. Teada on seegi, et
tavatöötajatel on koondamisteated taskus. „On tulnud
igast ﬁrmast, aga viimasel ajal
on jah sealtpoolt tulnud CVsid rohkem,“ kinnitas Skarabeusi julgestusteenistuse Tartu osakonna tegevjuhi kohusetäitja Rode Pärn-Mägi.
Sven Nuutmanni sõnul
ta vassinud pole, kuid vastab tõele, et osad patrullteenistujad on koondamisteate

saanud. Sellest hoolimata on
kavas lähiajal taastada Tartus
K Grupi öine patrullteenus.
„Kui ma teaksin, et mul ei tule
patrulli ja et me paneme kinni, siis kas mul on täna mõtet
teile valetada, kui nädala
pärast selgub, et ma olen teile
jama ajanud?“

Küsimused saavad
vastuse novembris
Töölepinguseaduse järgi
saab uued töötajad küll tööle
võtta, ent esmalt peab kohta
pakkuma varem koondatud
inimestele. Ka uute töötaja-

te tööle värbamise koha pealt
jäi Nuutmann napisõnaliseks. „On veel võimalusi, millest ma ei saa praegu rääkida,
aga me kindlasti teeme asju
vastavalt seadusele,“ tunnistas ta.
Mis täpsemalt K Grupi
sees toimub, miks töötajate
ja klientide ees kõiki kaarte
veel avada ei saa, selgub Nuutmanni kinnitusel järgmise kuu alguses. „Ei ole ühtegi
põhjust minu sõnades kahelda, ma ei saa rääkida, kuna
tegemist on suhteliselt sensitiivse infoga,“ väitis ta.
JUHAN LANG

Teine Koht asub
libedusega võitlusse
Barclay pargis asuva toidukoha
Teine Koht välitrepile langenud puulehed on niiske ilmaga muutnud astmed sedavõrd libedaks, et viimastel
nädalatel on mitu külastajat kukkunud ja Tartu Ekspressile teadaolevalt
üks neist jalagi murdnud.
„Tulin välja sealt oma vrapiga,
hakkasin trepist alla minema ja
maa kadus jalge alt,“ kirjeldas möödunud nädalal trepil ootamatult
libeduseohvriks sattunud tartlanna
Teele Tamme. „Kukkusin siis kuidagi põlvega pikki treppi, sukad katki,
põlv marrastunud ja teist nädalat
korralikult sinine ja jube valus.“
Tamme sõnul on libedal trepil
tasakaalu kaotanud ka mitmed tema
tuttavad ning kukkumistega on siiani
kaasnenud vähemalt üks luumurd.
Põhjused peituvad nii Tamme kui
jalaluu murdnud neiu hinnangul
märgades puulehtedes, millele astudes on traumad kerged tulema.
Tartu linna haljastus- ja puhastusteenistuse juhataja Eda Põldma
kinnitusel kõrguvad toidukoha
ümber peamiselt vahtrad ja pärnad. „Puulehed on siis libedad, kui
need sinna trepile jäävad,“ märkis
ta ja lisas, et kuna linn puid maha
ei sae, peaksid libeduse vastu võitlema eelkõige toidukoha pidajad.
Teise Koha klienditeenindaja
Maike väitel ükski klient libeduse
üle seni kurtnud pole, küll on selle
jutuks võtnud kolleeg. Toitlustuskoha teatel saab trepp uue ja libedakindlama katte juba sel nädalal.
„See tuleb kindlasti, me lahendame selle ära,“ toonitas Maike.
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Saada oma sähvatus:
toimetus@tartuekspress.ee

Nooruse tänaval õppetööst
ja tudengielust sumisev
Tartu Tervishoiu Kõrgkool
enam teab kui noor ei olegi. Novembris täitub 200
aastat kooli esimese rakukese sünnist. Seks puhuks
visatakse sünnipäevalapse juures juba aasta otsa
krohvi seina, lüüakse lauad
terrassideks ja sorgatakse
lillesibulad mulda. Ikka
plaaniga, et pidupäeval
oleks põhjust juba uutes
auditooriumides katseklaase kokku klõbistada.

Nooruse 5 krundile kerkiv uus
kõrgkooli peahoone paistab üheksakordsete ühikahiiglaste vahel
madal ja rahulik nagu vaikelu. Kui
kõledatest tellistest ühiselamutes – mille kohta vanemad põlved
tänini tormilisi tudengijutte teavad rääkida – pudeneb vahel krohv
ja levib linoleumi hõngu, siis neid
tasakaalustavas õppehoones ei
tehta allahindlust ei ajutööle ega
vaimupuhkusele.
Kõrgkooli haldusdirektor Ermo
Kruuse ja projektijuht Aivar Karus
näitavad pakse projektikaustikuid
lapates, kuidas kitsale alale püstitatud maja maast laeni eesmärki täidab. „Piirav tingimus oli see,
et meil ei ole palju ruumi. Seetõttu oli ka lähteülesanne arhitektile
suhteliselt keeruline,“ sõnas Kruuse. Näiteks on OÜ Kavakava arhitektid 6600-ruutmeetrise ja 1200le tudengile mõeldud koolimaja
planeerimisel arvestanud päikesekiirte langemisnurgaga, et kobaras asuvates hoonetes väärtuslikku valgust mitte raisku lasta.
Õppetöö on kavas käima lüüa
juba keldrikorrusel, kuhu ventilatsiooniruumide, generaatori ja
rattahoidla kõrval tulevad ravivõimlemise ja massaaži õppeklas-

Uus õppehoone on tervishoiu kõrgkoolis sedavõrd oodatud, et maja kerkimist jälgib isegi kaamerasilm. Oma
silmaga saavad tudengid hoone üle vaadata detsembris-jaanuaris.
OLIVER KUND

sid. Esimesel korrusel laiuvad teiste seas kaks suurimat auditooriumi ning saab alguse mitut korrust
läbiv kohvikuala. Teisel korrusel
ümbritsevad pisemad auditooriumid suurt raamatukogu, mis läbi
lae kolmandale korrusele ulatub ja
kust õpikuga ka terrassile jalutada peaks saama. Korrus kõrgemal
peaks valitsema vähemalt sama
kõrge akadeemiline vaim, sest seal
tegutsevad laborid ja IT-keskus.
Neljas ja viies korrus on reserveeritud õppejõududele ning kõrgkooli
administratsioonile.
„Tegevus majas on liikumas selles suunas, et 15. novembril võiks
olla ehitustööd lõppenud ja loodame, et 21. novembril on kasutusluba
käes. Kas see ka nii läheb, on praegu
keeruline ennustada,“ sõnas Kruuse. Töö selle nimel aga käib ja maja
ehitusse süstitud 105 miljonit krooni peaks täit rakendust saama juba
uuel aastal, kui kogu kool loodetak-

ÜHE LAUSEGA
ÜHE
LAUSEGA
Vargad puistasid
patsienti ja lapsi

Ehitise projektijuht Aivar Karus näitab, kuidas maja paberil välja näeb.

se vanast Nooruse 9 õppehoonest
ümber kolida. Senine maja, mida
praegu renditakse Tartu ülikoolilt,
võiks linna plaanide kohaselt tulevikus kasutust leida aga täiskasvanute
gümnaasiumina.
Ermo Kruuse sõnul ei tähenda
õppehoone valmimine ilmtingi-

mata ehitustööde vaibumist Nooruse tänaval. Veel sel sügisel loodab tervishoiu kõrgkool positiivset
otsust selle kohta, et süsinikdioksiidi kvoodi rahadest võiks uue elu
saada ka kõrgkooli üheksakordsed
ühiselamud.
OLIVER KUND

Kohus mõistis Christoffeli osaliselt õigeks
Tartu maakohus mõistis
esmaspäeval haridus- ja
teadusministeeriumi infosüsteemide talituse juhataja pistise nõudmises ja
võtmises osaliselt õigeks ja
osaliselt süüdi.
Kohus mõistis Jaanus Christoffeli (35) kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks kahes talle süüks
arvatud pistise nõudmise ja võtmise süüdistusepisoodis. Tasuta reisi ja
kinkekaardi saamisega seotud süüdistusepisoodides tunnistas kohus
Christoﬀeli aga süüdi ning mõistis
talle üheaastase tingimisi vangistu-

se kolmeaastase katseajaga.
Prokurör süüdistas Christoﬀelit
selles, et too leppis riigiametnikuna
ühe aktsiaseltsi juhatuse liikmega
kokku, et ettevõte toetab 150 000
krooniga tema elukaaslast. Kohtule
esitatud tõenditest aga ei nähtu, et
pärast sponsorlepingute sõlmimist
oleks Christoffel teinud midagi
oma tavapärastest tööülesannetest
erinevat. Seetõttu pole kohtu hinnangul alust arvata, et Christoﬀel
on oma tegevuses nimetatud lepingutest mõjutatud ja et sponsorlepinguid sõlminud ﬁrma oleks saanud vastuteenusena mingi kasuli-

ÕÕVAKÕRVITSA NAERATUS: Tublil Tartumaa kõrvitsakasvatajal
OÜ-l Tamo Põld, kelle kollapõsksed kaunitarid valdavalt Salvesti purkidesse rändavad, jäi sel nädalal mahti ka eesootavale
halloween’ile mõelda – perepoeg Taavi Tuvikene meisterdas põlluandidest mäetäie küünlahoidjad. Kas õõvakõrvitsad ka müügiks
lähevad, pole teada.
TAAVI TUVIKENE

ku teo või tal oleks olnud alus seda
eeldada.
Christoﬀelit süüdistati ka selles, et ta on saanud eraﬁrma käest
tasuta reisi Iirimaale üle 9000
krooni väärtuses ja restorani
1500-kroonise kinkekaardi. Kohtus leidis tõendamist, et Christoffel on tõepoolest IT-alaste toodete
hankimisel eelistanud süüdistuses toodud ﬁrma teenust ning võtnud vastu varalisi soodustusi.
Prokurör süüdistas Christoﬀelit ka pistisena ühelt osaühingult
sülearvutite nõudmises vastutasuna selle eest, et haridus- ja tea-

dusministeerium ei lõpeta ennetähtaegselt sõlmitud hankelepingut. Kohtus leidis aga tõendamist,
et Christoﬀeli tegevus oli suunatud hankelepingu täitmisele ning
tegu ei olnud pistise võtmisega.
Lisakaristusena võttis kohus
süüdistatavalt üheks aastaks õiguse töötada riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis avalik-õiguslikus juriidilises isikus
juhtival kohal. Samuti mõisteti
Christoﬀelilt riigituludesse välja
684,25 eurot ning menetluskuludena 479,12 eurot.
TARTU EKSPRESS

T

TÖÖRIIS AKESKUS
Iseliikuv, 2-astmeline

LUMEFREES
Paiskab lund: kuni 12 m
Mootori võimsus: 5,5 hj
Töölaius: 55 cm
Käigud: 5 edasi,
2 tagasi

superhind

599 €
NB! Piiratud kogus!

Sepa Keskus, Turu 45B • E - R 9 - 18, L 10 - 14
Tel 740 2100 • info@tooriistakeskus.ee

Ülikooli uksed lahti
Tartu ülikoolis vältavad veel
tänagi avatud uste päevad, kus
praegused abituriendid saavad
esimese annuse loenguid ning
akadeemilise maitse suhu õppehoonetes ja laborites.

04:00

25. oktoober oli Tartus iseäralik
jultunud varguste poolest – Vallikraavi tänava raviasutuse palatis
võttis pikanäpumees patsiendi
rahakotist 70 eurot, Anne tänava
noortekeskusest varastati sama
päeva õhtul aga seitse jopet ja
maja eest sinist värvi sõiduk Mazda registrimärgiga 473 MGK.

Hüvasti eesti toit
3.–30. novembrini toimuvad
juba viiendat aastat Tartu sõpruslinnade rahvusköökide päevad,
mille käigus pakutakse Entris
Kreeka ja Dorpatis Norra toite,
Big Benis Soome, Vilde lokaalis
Rootsi, Atlantises ja Volgas Vene,
Suudlevates Tudengites ja Sõprade Juures Ungari menüüd.

eeloleva pühapäeva öösel lõpeb
Eestis ja ligi poolel maakera
maismaapinnast suveaeg ning
vööndiajale naasmiseks keeratakse kellaosutid tunni võrra
tagasi.

Selgusid käbedamad
infootsijad
Tartus peetud raamatukoguhoidjate võistluse “Infootsing
internetist 2011” ﬁnaalis tuli
võitjaks Ewa Roots Tartu Linnaraamatukogust, kes leidis kahe
tunni jooksul internetist vastused
viieteistkümnele küsimusele
kõige kiiremini; teiseks jäi 27
punktiga Kersti Ernits Ülenurme
raamatukogust ja 26,75 punktiga
tuli kolmandaks Krista Staškevitš
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse
raamatukogust.

Rahvusvaheline
kaisukarupäev
Tartu Loomemajanduskeskuses
tähistatakse sel nädalal rahvusvahelist kaisukarupäeva, muutes
loomemajanduskeskuse Sinise
maja Kalevi 15 veranda kuueks
päevaks õdusaks paigaks, kus
end karuteemale omaselt pehmelt ja mõnusalt tunda saab.

Suurim tiraaþ Tartus:
ind:

p
See

10 000 igal nädalal otsepostis ja
10 000 kaubakeskustes

15

€+

km

Malle 521 3038, Jürgen 5373 0167
reklaam@tartuekpress.ee
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Palametsa
pajatused

Tartu-Petseri
raudtee ehitamisest
1. novembril 70 aastat tagasi avati regulaarseks liikluseks vähem kui
3 aastaga rajatud Tartu-Petseri raudtee – sündmus, mis väärib meenutamist. Tuletagem meelde, et just raudtee kujunes 19. sajandi viimasel veerandil kõige tõhusamaks transpordiviisiks tsaaririigi Läänemere kubermangudes. Eriti oluline oli raudtee osa maailmasõja
ja sellele järgnenud Vabadussõja aastatel. Pole siis imeks panna, et
EW-s (sõjaeelses Eesti Vabariigis) kavandati 1920. aastatel mitmeid
uusi, peamiselt kitsarööpmelisi liine. Kolmel korral taheti alustada
Valga-Tõrva-Ahja liini ehitamist, aga alati tuli midagi vahele. Küll sai
1931. a lõpul valmis Virtsu-Rapla raudtee, mis võimaldas nüüdsest ka
saarlastel Tallinna ja Viljandi poole loksuda. „Suslaks“ hüütud rongide kiirus ning reisimugavused ei olnud just kiita, aga kohale nad
viisid.
1928. a tõusis riigikogus päevakorda laiarööpmelise Tartu-Petseri
tee ehitamine. Seda plaani toetasid igati sõjaväe juhid, sest nii tagati
Tartust kindel ja kiire ühendus Kagu-Eestiga. Ehitustöid oli valmis
teostama mitu ﬁrmat, kelle hulgast valiti välja üks Taani kapitalile
kuulunud. Sel oli piisavalt kogemusi ja mehhanisme tööde kiireks
teostamiseks. 1928. a detsembris kirjutatigi alla seni suurimale EW-s
sõlmitud ehituslepingule.
Kuigi aasta pärast halvas ka meie majandust ülemaailmne kriis,
läksid tööd täie hooga käima. Raudtee ja selle juurde kuuluvate rajatiste ehitamisel leidis tööd ja nappi leiba kuni 2500 inimest. Tuntav
leevendus kohalikule tööpuudusele. 1931. a suveks oli liiklus avatud
Tartust Taevaskojani. Esialgu oli sõitjaid napilt. Küll aga kogunes
jaamadesse arvukalt kohalikke, et oma silmaga uudisasja näha.
Nädalaleht Tallinna Post kirjutas: Uus raudtee toob Petseri Tallinnale ainult 5-tunnise rongisõidu kaugusele. See avab uusi võimalusi
meie pealinna külastavatele välisturistidele. Neile on Petseri klooster ja Nõukogude Venemaa piir niisugune eksootika, mida mujalt
juba ei leia.
Kujutage ette pilti: suur reisilaev turistidega seisab 2–3 päeva
Tallinna reidil või sadamas. Turistid uudistavad samal ajal Petserit ning piiri. Tagasiteel teevad korraks peatuse ka ülikoolilinnas. Praegu piirduvad nad ainult Tallinna keskaegse vanalinna ja
Aleksander Nevski katedraaliga Toompeal. Eestisse sisemaale ei vii
neid keegi.
Uue 86 km pikkuse raudtee pidulik avamine toimus laupäeval,
31. oktoobril 1931. Valitsuse liikmed ja muud tähtsamad ametimehed saabusid öise kiirrongiga Tartusse, kus neid ootas erirong. Perroonil võtsid kohalikud prominendid ülemaid vastu. Mängis ratsarügemendi orkester. Rahvusvärvides lindi lõikas läbi ja pidas kõne
tolleaegne välisminister Jaan Tõnisson. Ajakirjanikud meenutasid,
et 1929. a oli riigivanem A. Rei kärutanud pidulikult esimese mullakoorma ehituse alustamise märgiks. 1931. a kevadel lõi riigivanem K.
Päts sümboolse „kuldse naela“ rööbaste ühenduskohta Tartu ja Petseri vahel poolel teel. Ja nüüd viib lühike erirong asjaosalised paari
tunniga Petserisse. Kui seni nimetati Setumaad Eesti Siberiks, siis
nüüdsest ei ole selleks enam põhjust. 87,58 km pikkune uus raudtee
seob seda kanti kindlalt ülejäänud Eestiga.

Esimängurid Veljo Hagu (vasakul) ja Aapo Reitsak näitavad, et ühe hea lauamängu jaoks on nende vahel alati soe koht olemas. Keldrikorrusel asuv
klubi on meeste sõnul nii kujunduslikult kui ka olustikult kõige parem paik mängimiseks.
JUHAN LANG

Vanalinna keldris elutseb
ainulaadne mängumaailm
Tartu vanalinnas lauamänguklubi pidavad Aapo Reitsak ning Veljo Hagu kirjeldavad, kuidas vaid nuppude
ja täringutega on võimalik
maha pidada endasse haaravaid lahinguid ja tuliseid
debatte, mis mängijad kümneteks tundideks fantaasiamaailma viivad.
„Teeme t a su l ist, pideva lt
lahtiolevat klubi, kus reaalselt saabki kogu aeg mängimas käia,“ selgitab Reitsak juulis uksed avanud NUPU! eksklusiivsust. Illegaardi naabrina
tegutseva mängupesa omanikud Reitsak ja Hagu tunnistavad, et pole säärast lähenemist
varem kuskil mujal näinud.
Hagu kutsub inimesi mängukoopasse sisse astuma juba
uud i sh i mu r a hu ld a m i sek s .
„Kui kunagi sai mängitud „Reis
ümber maailma“ või muud sellist, siis võib ka meie klubi teile
meeldida,“ räägib ta. Hagu sõnul
on lauamängude juures viimase viie aasta jooksul aset leidnud kiire areng, tavalisest täringuveeretamisest on populaarse-

maks muutunud rolli- ja strateegiamängud.

Mängud ajaloost
Aga mis on esimesed lauamängud, mis mõlemale mehele eriti
sügava mulje jätsid? „„Republic of
Rome“,“ vastab Reitsak pärast pikka mõttepausi. Mäng, kus osavõtjad kehastuvad erinevateks Rooma senati fraktsioonide juhtideks
ja üritavad seejärel senati üle võtta. Seda kõike tuleb teha aga nii,
et Rooma ei langeks. „Pikk kuueseitsme-kaheksatunnine mäng,
milles on väga palju juttu ja poliitikat,“ tunnistab mees.
Hagu meenutab, et kunagi ilmus
trükis Mardus, milles oli lauamängu „Leia labürindist väljapääs“ õpetus. Seesama mäng sütitas Hagus
huvi programmeerimise vastu. „Mäletan, et veetsin pool suve
mõeldes, kuidas seda kõike arvutimänguks kirjutada,“ naerab ta.
Mõlemad mehed räägivad lauaja rollimängudest varjamatu kirglikkusega. Reitsaku sõnul peitub
võlu selles, et inimesed hakkavad
silmanähtavalt teistmoodi mõt-

lema. „Tuleb selgeks teha, mida ja
millal sa teha võid – kui annad siin
tühje lubadusi, siis keerad teisele
käki,“ räägib ta.
Hagu selgitab, et mängukeskkonnas on parim inimestevahelist suhtlemist, koostööd või siis vastutöötamist ärgitada, sest tekkinud konﬂiktid reaalsusesse ei trügi. „Näed kõrvalt, kuidas inimesed tegutsevad ja
see on hästi huvitav,“ räägib Hagu.
Reitsaku sõnul tuleb aga mängides arvestada inimeste kavalusega.
„Vahel juhtub, et kellelegi lüüakse
mängus niiöelda nuga selga – tuleb
sellest lihtsalt õppust võtta.“

Pikad mängud
Põhjus, miks Reitsak ja Hagu
lauamänguklubi avasid, lasub
peamiselt selles, et mängud võivad hiliste õhtutundideni venida.
„Normaalne on kuskil kuus-seitse tundi mängida,“ selgitab Reitsak. Sestap lõid nad koha, kuhu
saab alati sisse astuda, kus leidub
alati mänguvalmis tuttavaid ning
kus pärast kella ühtteist öösel võib
kõvahäälselt vaielda.
Reitsak meenutab, et möödu-

nud laupäeval läks neil „kiiresti“ –
mängu läbimiseks kulus „ainult“
11 tundi. „No tavaliselt läheb just
tolle konkreetse mänguga kuskil
12–13 tundi,“ räägib Hagu. Kusjuures see pole nende meelest veel
midagi, leidub mänge, mis on veel
ajakulukamad. „Minu üks pikimaid sessioone oli 20 tundi,“ teab
Reitsak kohe näidet tuua.
Saavutustunne on Reitsaku
meelest just see, mis mängureid
ligi ööpäevaks laua taha võib naelutada. „Kõnnid klubist ära, võitsid
just näiteks kümnetunnise mängu, lõid kahele inimesele noa selga, tegid liite ja pidasid tohutuid
lahinguid,“ seletab ta.
Hagu ja Reitsak loodavad, et lauamänguklubisse NUPP! tulevad ka
need inimesed, kes pole sellise ajaviitmisvõimalusega varem kokku puutunud. Kohalolijad on valmis suurima heameelega mänge õpetama.
Mõlemad mehed kinnitavad, et klubisse on muretsetud maailmaklassi
kuuluvad mängud – need on huvitavad ja kaasahaaravad. „Ja kui keegi
tahab siin oma mänge mängida, siis
aga palun!“ pakub Hagu välja.
SIGNE IVASK

tartuekspress
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Tänavustel Eesti meistrivõistlustel tennises triumfeeris kuni 16-aastaste
poiste seas tartlane Alan
Braschinsky sedavõrd
võimsalt, et ei lubanud
vastastele ühtki setivõitu.
Tartu Ekspress piilus tenniselootuse argielu köögipoolde.
Tennist on 15-aastane Alan
mänginud juba kümme aastat.
“Mulle meeldib. Läheb vaja nii
füüsilist tegevust kui ka mõtlemist,” põhjendab Alan. “Ja mida
rohkem olen mänginud, seda
rohkem on hakanud meeldima.”
Küsimusele “Miks just tennis?” vastab ta õlgu kehitades ja
naerdes: “Mulle meeldib liikuda,
kuid lihtsalt joosta on igav. Tennises tuleb palju mõelda ning
olla vastasest psühholoogiliselt
üle.”
Isa Mark Braschinsky lisab,
et kuna poiss oli juba pisikesest
peale kohutavalt aktiivne, siis
tuli ta energiat kuskile suunata
– enne, kui see ise vales suunas
liikuma hakkaks. “Tema praeguses eas on noortel palju valikuid,
kuid mulle meeldib, et Alan on
endale leidnud meelisalaks sellise intelligentse spordiala,” on isa
poja valikutega rahul. “Kui Alan
veel tennises üsna algaja oli,
hakkasin minagi tennist õppima. Ei tahtnud ju hästi tunnistada, et poeg minust parem võiks
olla. Nüüd on ta minust tunduvalt osavam mängija ja ma pole
talle enam ammu võrdne vastane.”

Tennis võitis male
Braschinskyte perekonnas on
varem tegeletud kõrgel tasemel
malemänguga – isa kuulus omal
ajal vabariigi noortekoondisesse,
vanaisa vend mängis koos Jaan
Ehlvestiga tolleaegse Nõukogude Liidu tasemel, Alani vanavanaisa oli enne perekonna küüditamist mänginud korduvalt Paul
Keresega kordagi talle ametlikes mängudes kaotamata ning
ka Alan oli kuni 10-aastaste seas
omavanuste kolme parema hulgas. Kuid tennise kõrvalt ei jää
palju aega malelaua taga istumiseks. Samas on malel ja tennisel
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JCI kogub
tulevikujuhiseid

tennisetippude jälgedes

Nooremana tegeles Alan aktiivselt ka malega, kuid
otsustas tennise kasuks seetõttu, et see nõuab nii füüsilist visadust kui pidevat mõttetööd.
ERAKOGU

Martin Karis, treener:

ka sarnaseid jooni.
“Tennises on väga tähtis osata keskenduda, analüüsida oma
ja vastase mängu ning pühenduda täielikult mängule – kohe kui
keskendumine kaob, võib tugevam vastane selle enda kasuks
ära kasutada,” teab Alan. Võistluse ajal ei tohi mõelda järgmisel
päeval tulevale kohutavale kontrolltööle või sellele, kes ja miks
halvasti ütles. Sel ajal tuleb osata mõelda vaid reketist, pallist ja
vastase järgnevatest löökidest.
Esimene Eesti meistri tiitel
(varasemad meistritiitlid on Alanil olnud paarismängus) innustab Alanit edasi treenima ning
uusi tulemusi saavutama. “Eks
näis, kuidas tulevikus minema
hakkab,” on Alan edasiste plaanide suhtes napisõnaline. Sama
meelt on ka isa ja treener Martin Karis – plaane tehakse kõige
rohkem ühe hooaja peale. Alanud hooajal on plaanis ennast
sisse murda Euroopa 100 pare-

Alan on tennises väga kohusetundlik ja andekas, kuid
iga võidu taga on eelkõige
suur vaev. Selleks, et kuskile
jõuda, on väga vajalik osata
ja tahta teha palju trenni,
samuti peab lapsel olema
suur motivatsioon. Nädalas
koos võistlustega 13–15
tundi treenida pole kerge
ning nõuab tugevat distsiplineeritust. Väga tähtis on
perekonna toetus ja Alanil
on see olemas. Perekonna ja
treeneri roll on siluda ja sillutada noore sportlase teed,
et noor saaks tegeleda vaid
treenimise ja arenemisega.

ma hulka, milleks eelneval hooajal on põhi laotud, kui Alan tegi
läbi umbes 500-kohalise tõusu Euroopa edetabelis (kusjuures lõppenud hooajal tuli rinda
pista peamiselt aasta vanemate
poistega).
Tuleviku erialavaliku kohta
arvab Alan, et võiks ema ja isa
eeskujul minna meditsiini õppima.

Ülitihe graaﬁk
Peaaegu iga teine nädalavahetus on Alanil mõni võistlus, kogemuste saamise mõttes

lööb Alan kaasa ka Eesti meeste esiliigas, sest omaealisi tugevaid mängijad napib ning üksteise mängustiili tuntakse juba
väga hästi. Lisaks igapäevastele
treeningutele – ühel nädalapäeval näiteks kell pool seitse hommikul – tuleb käia koolis ning
teha koduseid töid, vahetevahel
suhelda ka sõpradega.
“ Vä l isr i i k ides kogemu si
omandamas saame käia nii sageli, kui rahakott võimaldab,” räägib Alani isa. Eelmisel aastal käidi kuus korda. “Tahaks ju käia
rohkem, aga tuleb teha valik.”
Tenniseliit toetab vaid koondiseturniiridel osalemist, kuhu Alan
on kuulunud juba mitu aastat,
aga selliseid võistlusi on vaid
paar korda aastas. Enamik sõite
on siiski perekonna eelarvest.
„Raske on ennast sisse mängida Euroopa ja maailma tippude hulka, kui sul on võimalus
aastas osaleda umbes viiel rahvusvahelisel turniiril, samal ajal
kui teised mängivad näiteks 25
või enam. Ressurssi jätkub vaid
Euroopa turniirideks, ei jaksa
käia Põhja-Ameerika ega Aasia
võistlustel, kus aga oleks hea võimalus saada korralikke mänge ja
teenida reitingupunkte.“ Vahel
harva käiakse Alanile välisvõistlustel koos perega kaasa elamas
(Alanil on 4- ja 2-aastased ven-

5+ KIA autodele 5+ hoolitsus!
+ Õlivahetus -35%
+ Veermiku kontroll TASUTA!
+ Tulede kontroll TASUTA!
+ Vedelike kontroll TASUTA!
+ KIA originaalvaruosad -35%
Kampaania kehtib KIA sõidukitele, mis on vanemad kui 5 aastat.
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nad, kes juba praegu, matkides
vanemat venda, nõudsid endale reketeid), enamasti on tal aga
toetajateks treener või trennikaaslased.
Kuid ükski võistlus ega tiitel ei
taga Alanile allahindlust koolis.
Inglise keele kallakuga klassis
tuleb kõik võistluste pärast ära
jäävad vastamised teha kas ette
või järele.

Treeningud pealinnas
Alan alustas tennisemänguga Tallinnas. Viis aastat tagasi
kolis pere Tartusse ning lisaks
sobivale koolile – Miina Härma
gümnaasium – tuli leida Alanile ka võimalus tennisemänguks.
Praegu treenib Alanit Martin
Karis, kuid tihe koostöö käib ka
meeste Davis Cup’i Eesti koondise peatreener Peeter Lambiga,
kes eelmisest hooajast juhendab
Alanit igal vabal nädalavahetusel – selleks tuleb Alanil mõistagi Tallinna sõita.
Juba viieaastaselt tennisega
alustanud noormees on, muide, sündinud samal päeval pikaajalise maailma esireketi Rafael
Nadaliga – vaid täpselt 10 aastat hiljem. Kas sellel on ka mingi
määrav tähendus tuleviku jaoks,
näitab aeg.
KAIE PÄIKE

JCI Eesti lükkas käima tänapäeva
noortele tuge pakkuva projekti,
mille käigus kogutakse vanemate
kogemusi eesmärkide seadmisest
ja edu saavutamisest. Projektis
“Väärtusta tulevikku! Loo tulevik
oma tahte järgi” kutsutakse panustama praeguste keskkoolinoorte
arengusse, jagades oma kogemust, kas ja kuidas sa gümnaasiumis planeerisid oma tulevikku
– millised olid su unistused? Mida
sa nende saavutamiseks juba kooli
ajal ja ka peale kooli tegid? Mis
toimis ja mitte? Oma lugusid, skeeme, plaane, samme ja muid vajalikke materjale oodatakse inimestelt,
kes on lõpetanud kooli vähemalt
viis aastat tagasi. Lood tuleks saata
aadressil liisi@persoonibrand.ee
hiljemalt 1. detsembriks. Osalejate
soovitused pannakse üles “Väärtusta tulevikku” blogisse aadressil
tulevik.jci.ee.

Lõuna-Eestis rikuvad
veokijuhid endiselt
enam töö- ja puhkeaja
nõudeid
Möödunud nädalal pöörasid liikluspolitseinikud üle Eesti enam
tähelepanu veokijuhtidele ja nendega seotud rikkumistele. Lõuna
prefektuuri liikluspolitseinikud
kontrollisid teemanädala raames
100 raskeveokit, neist veerandik
olid välismaal registreeritud sõidukid. Kokku avastati 27 rikkumist,
millest pea pooled hõlmasid endas
töö- ja puhkeaja nõuete rikkumisi.
Lisaks ﬁkseeriti viiel raskeveokil
ülekaal, kolmel masinal sõidumeeriku kasutamise nõuete rikkumised
ning muudel juhtudel oli tegu kas
lubatud sõidukiiruse ületamise,
tahhograaﬁga manipuleerimise,
sõiduki tehnilise seisukorra või
sõiduki omal jõul liikumise keelu
rikkumistega. Võttes arvesse rikkumiste raskust ja seeläbi võimalikku
ohtu nii veokijuhtidele endale kui
ka kaasliiklejatele, kirjutati protokoll
vaid tõsisemate rikkumiste toimepanijatele – 20 raskeveoki juhile.
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Kohtuvad Vene ja Jaapani
tööline.
Jaapanlane: „Mina töötan
kolm tundi enda jaoks, kolm
tundi keisri heaks ja kolm tundi Jaapani heaks.“
Venelane:
„Ka mina töötan kolm tundi enda jaoks. Aga keisri ja
Jaapaniga pole mul midagi
pistmist.“

Kolleegid omavahel: „Kuidas puhkus möödus?“
„Täpselt nagu büroos. Ennelõunase aja istusime niisama
ja ootasime lõunat ja pärast
sööki lihtsalt igavlesime!“

Mees vaatab seisva rongi
vagunist välja. Teine mees
läheb mööda ja annab talle
vastu kukalt.
„Hei sina, kas mõtlesid seda
tõsiselt?“
„Aga loomulikult.“
„Siis on hästi, aga muidu
mulle sellised naljad ei meeldi!“

„Me kehtestasime töö juures kolmepäevase töönädala.“
„Peab Teil aga tore ülemus
olema!“
„Ülemus? Tema ei tea asjast
veel midagi!“

„Oh, küll ma olen täna
väsinud!“
„Ja mis Sa siis täna tegid?“
„Otsisin kergemat tööd.“

„Mu sõber, kuidas on selle
tuhande krooniga, mis ma
Sulle kolme nädala eest laenasin?“
„Mis Sa sellega tahad öelda?“
„Siis Sa kinnitasid mulle, et

Põhjamaised
Eesti Maasoojuspumbad
Gapsal
Asume Tehase 16, Tartu
Sisustus E Kaubamaja I korrus
tel 7 353 258, gsm 56 578 578.

Neljapäev, 27. oktoober 2011

vajad seda raha lühikeseks
ajaks.“
„Täitsa õige, ta oli mul
ainult veerand tundi taskus!“

Üks kauboi teisele:
„Mis Johniga õite juhtus?“
„Ta kukkus kaljult alla ja sai
surma.“
„Mis ta sealt otsis?“
„Teda taheti üles puua.“

Pearaamatupidaja teeb
ökonomistile märkuse:
„Te kirjutate arvu 5 nii, et
see sarnaneb väga kolmega.“
„Aga see ongi kolm.“
„Aga miks ta siis nii viie
moodi on?“

„Kelner, lihatükk, mille te
mulle tõite, on võimatult sitke.
Ma ei saa raasugi kätte! Kutsuge juhataja!“
„Mis abi te temalt loodate?
Tal on nagu teilgi, kehvad
hambad.“

„Kuidas te oma viimase
töökoha kaotasite?“
„Haiguse tõttu.“
„Mis haigus teil siis oli?“
„Ei mingit, aga mulle öeldi,
et ma tegevat kõik haigeks!“

„Tere, millega tegeled?“
„Mitte millegagi.“
„Kah hea tegevus.“
„Jaa, ainult konkurente on
palju!“

„Minust on nüüd saanud
šeﬁ parem käsi,“ räägib
Hubert oma sõpradele.
„Nüüd on Sul palju tööd,
või kuidas?“
„Õigupoolest mitte, sest
šeff on vasakukäeline!“

Jõhvi politsei võttis reidi kokku märksõnaga
„masendav“
Ajavahemikul 20. kuni 23. oktoober
kestnud kontrollreidi ajal tuvastati
Jõhvi politseijaoskonna poolt teenindatavas piirkonnas kokku 66
rikkumist. Seaduserikkujatest 14
olid alkoholi tarvitanud alaealised
vanuses 14–17 eluaastat. Üks alaealine pani politsei eest jooksu ning
märkis imestunult: „Ma ei uskunud,
et politsei mind kätte saab, ma olen
siiski sportlane.“ Samuti võeti vahele
hulgaliselt joobes juhte.
Jõhvi konstaablijaoskonna piirkonnavanem Annika Elm tõdes:
„Vaadates neid numbreid tekib
tahtmine kahe käega peast kinni
haarata ja küsida inimestelt, miks
te nii teete? Mind teeb ärevaks
mõte, et neil noortel ja täiskasvanutel, kes seekordse kontrollreidi
ajal joobnuna tabati, tekib alkoholi
tarvitamisel petlik tunne, nagu
oleksid nende meeled teravnenud.
o
Tänu sellele nad muutuvad uljaks,
T
liliiga enesekindlaks ja igasugune
kkriitikavõime enda käitumise üle
langeb, sealjuures ei suudeta ka
la
adekvaatselt hinnata ümbritsevat
a
olukorda.“
o
Elm võttis läbiviidud kontrollreidi
ttulemused kokku märksõnaga
„masendav“.
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Eesti Energia pressis
põlevkivist diislikütust
Teisipäeval toimunud Eesti Energia põlevkivipäeval tankisid riigiﬁrma juhid väikebussi esimese
kanistritäie põlevkivist toodetud
diislikütust. Proovisõit kinnitas, et
põlevkiviõlist toodetud jõuvedelik
on heade omadustega ja suudab
konkureerida nafta baasil toodetavate autokütustega.
Eesti Energia kütuste valdkonna
juhi Harri Miku sõnul liigub põlevkivi kasutamise trend selgelt kõrgema lisaväärtusega toodete suunal.
„Täna on meil olemas 600 liitrit
kaasaegsetele kütusenormidele
vastavat autokütust. 2016. aastaks
kavandame tootmise laiendamist
ning aastas toota vedelkütuseid
mahus, mis kataks kogu Eesti vajaduse.“

Neljapäev, 27. oktoober 2011
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AHHAAs saab ööbida
Sel nädalalõpul korraldab
teaduskeskus AHHAA öise
teaduslaagri, kus pääseb
uudistama külastajate jaoks
suletud ruume ning esimest
korda Eesti teaduskeskuste
ajaloos saab keskusesse
ööbima jääda.
„Öölaager on olnud meie
pikaaegne unistus juba AHHAA
algusaegadest peale,“ ütles
AHHAA juhatuse liige Pilvi Kolk.
„Nüüd, kui meil on oma maja
valmis, siis on meil esimest korda
võimalus külalistele näidata, et
teaduskeskus öösiti ei maga, vaid
just siis läheb siin eriti põnevaks.“
Laagrilised saavad jälgida,
mida teevad pimeduse saabudes
teaduskeskuses elavad sipelgad
ja kalad ning kuidas kooruvad
tibud. Lisaks näidatakse laagrilistele AHHAA lendoravaid, kes

Teater
SADAMATEATER
27.10 kell 19 Quevedo
28.10 kell 19 Quevedo
29.10 kell 19 Rumm ja viin
31.10 kell 19 Quevedo

TEATRI KODU
30.10 kell 12 Väikese onu
saaga

VANEMUISE TEATRI
SUUR MAJA
28.10 kell 19 Kaos
29.10 kell 19 Sugar ehk
Džässis ainult tüdrukud

VANEMUISE TEATRI
VÄIKE MAJA
27.10 kell 19 Maria Stuarda
29.10 kell 12 Nukitsamees
30.10 kell 16 Don Juan

Kino

Ehitusmaterjal

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

Ehituslik saematerjal
Tel 514 2173

Korraldab B-kat algastme ja
lõppastme koolitusi. Lisainfo:
www.vivaliiklus.ee, tel 5550 9660.

Küte

Müüa pidevalt saematerjali. Suur
ristlõige, pikkus kuni 8 m, servamata lauad ja prussid. Tel 511 2625.

Ehitustööd
igapäevaselt elutsevad ekspositsioonimeistri kabinetis ja keda
tavakülastajad ei näe. Laagrilistel
on võimalus uurida teleskoobiga
AHHAA katusel öist Tartu taevast,
saada osa planetaariumietendusest ning mitmest üllatusest.
Laager algab reedel,

28. oktoobril kell 18 teaduskeskus AHHAA Tartu majas ning
sinna on oodatud õpilased
vanuses 11–14 eluaastat. AHHAA
teaduskeskuse uus hoone Tartus
on olnud avatud pool aastat ning
selle aja jooksul on keskust külastanud enam kui 60 000 inimest.

sed: Ükssarve saladus (3D,
eesti keeles)

31.10 kell 15 Kirjandus kinos:
Anna Karenina

30.10 kell 21 Tintini seiklused: Ükssarve saladus (3D)

30.10 kell 18 Ooperipärlid
kinoekraanil: Otello

28.10–3.11 kell 15, 17.15,
19.30, 21.45 Laenatud aeg

29.10 kell 23 Luba mind sisse

28., 31.10–3.11 kell 13, 15.25,
20, 22.05; 29.10 kell 15.25,
17.45, 20, 22.30; 30.10 kell
15.25, 17.35, 20, 22.05 Võõrkeha
28., 30.10 kell 11.30, 15.45,
17.45; 29.10 kell 11.30, 14.50,
16.25; 31.10 kell 12.05, 13.30,
17.45; 1.–3.11 kell 12.05,
15.45, 17.45 Karupoeg Puhh
(eesti keeles)
28.–29.10 kell 13.45, 16, 18.30,
20.45; 30.10 kell 13.45, 16.15,
18.30, 20.45; 31.10–3.11 kell
14, 16.15, 18.30, 20.45 Johnny
English: Taassünd
28., 30.10–3.11 kell 12.30,
19.15; 29.10 kell 12.30, 18.15
Idioot
28., 31.10–2.11 kell 21.30;
29.10, 3.11 kell 19.05 Kolm
musketäri (3D)

CINAMON

28., 31.10–3.11 kell 17.30; 29.–
30.10 kell 12.45 Tõeline teras

Cinamon jätab endale õiguse
teha kavas muudatusi!

28., 30.10–3.11 kell 21.50;
29.10 kell 21 Seksisemud

28.10 kell 11.45, 14.10, 16.35,
19; 29.10 kell 11.45, 14.10,
16.35; 30.10 kell 11.45, 14.30;
31.10–2.11 kell 12, 14.20,
16.40, 19.05; 3.11 kell 12,
14.20, 16.40 Tintini seiklu-

28.–30.10 kell 12; 31.10–3.11 kell
12.15 Lotte ja kuukivi saladus
28., 30.10, 1.–3.11 kell 13.35;
29.10 kell 13 Punamütsike
kurjuse vastu (eesti keeles)

Kuiv kütteklots, puitbrikett.
Tel 5197 8500.
Kuivad küttepuud (mänd).
Tel 511 2625.
Ehitus, remont, viimistlustööd.
Tel 5858 6953.
Reiem Grupp OÜ
pakub kvaliteetset
ja kiiret ehitusteenust nii eraisikutele kui ka KÜ-le.
www.reiemgrupp.ee.
Remondi- ja viimistlustööd,
materjali transport, kalkulatsioon. Tel 5199 7679.

29.10 kell 23.15 Preester
29.10 kell 21.30 Saag VI

Meie pakume teile parima hinnaga
kvaliteetseid soojuspumpasid.
Võtke meiega ühendust ning me
teeme oma parima, et pakkuda
Teile parimat. www.norklim.ee,
tel 5330 0613.

29.10 kell 23.30 Saag VII

Näitus
LINNARAAMATUKOGU
kuni 7.11 Endel Valk-Falki
akvarellinäitus Tosin akvarelli
kuni 8.11 Aita Nurga maalinäitus Hingelt tartlane

Kinnisvara müük

Muu
LINNARAAMATUKOGU
27.10 kell 15 linnaraamatukogu kirjanduskohvik, vaatluse
all on Jaan Unduski näidend
Quevedo
27.10 kell 18 vestlusõhtu:
külas on raamatu Minu
Omaan: kaamelist Porscheni, 56 sõlme tunnis autor
Meeli Lepik

Avatud uus kvaliteetsete kasutatud
riiete pood Tartus aadressil Sarapuu 1 (endine Sarapuu kommipood). Lahti oleme E-R 10.30-18,
L 10.30-15. Vaata ka
www.sarapuuriidepood.ee.

www.lastekaubamaja.ee.
Soodsa hinnaga uued lasteriided!
Palju uut ja huvitavat kaupa!
Korterid, majad, majaosad
Tartus ja maakonnas. Aitame kinnisvara müümisel. Tel 742 0240,
506 2212, www.robinsonkv.ee.
3-toal korter Räpinas Aia tn
(paneelmaja, toad eraldi, keskmises seisukorras, möbleeritud,
keskküte, boiler). Vahetusvõimalus.
Tel 5198 0152.

Teenus
kontoritehnika müük ja hooldus

Komöödia, alla 12. a mittesoovitatav
Josh Kovacs (Ben Stiller) on vastutanud enam kui kümme aastat
ühe New Yorgi kõige luksuslikuma ja turvalisema elumaja heakorra
eest. Maja kõige luksuslikumas katusekorteris naudib koduaresti Wall
Streeti hiiglane
hiig
Arthur Shaw (Alan Alda), kes jäi vahele, kui va
varastas 2 miljardit dollarit oma investorite
raha.
On jjäänud vaid mõned päevad, kuni ﬁnantshai ka sellest supist puhtalt välja tuleb ning Joshi
meesk
meeskond
otsustab tegutseda. Appi võetakse
pisisuli
pisisul Slide (Eddie Murphy), kelle abiga loodetak varastada miljonid, mille nad arvavad
detakse
ole
olevat varjul Shaw korteris.
„Mäss pilvelõhkujas“ on actionkomöödia, mille lavastajaks Brett Ratner
(„Tipptund“) ning peaosades žanri veteranid Ben Stiller ja Eddie Murphy. Peale
nende teevad kaasa Matthew Broderick,
Téa Leoni, Gabourey Sidibe, Casey Affleck jt.

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

Korstnapühkimisteenus 4-lt kutsetunnistusega korstnapühkijalt.
Väljastame tasuta kindlustusele
vajaliku akti! OÜ Tartu Tuli.
Tel 730 5387.
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Ostame ja viime ära vanametalli.
Transport tasuta. Tel 5612 5006.
REHVIVAHETUS ja autoremont.
Soodne rehvivahetus ka hooajal!
Näituse 27, tel 5620 3199.
Tartus Peetri tn 26 avatud kohvik
pakub sooje toite E-R 9-15 ja teeb
ettetellimisel peo- ja peielaudu.
Tel 5394 4317.

Telli oma reklaamtrükised meilt!
Küsi head hinnapakkumist!
E-post kuldne@kuldne.com või
tel 5373 6992.
Vedu ja kolimine (8 €/h). Utiliseerime tasuta kodumasinaid,
raamatuid ja paberit, olmeprahti,
ehitusjäätmeid. Tel 521 2642,
baltprojekt@gmail.com.

Selle reklaami esitajale
uus laserprinter 39,99€

Kinnisvara ost

E - R 9 - 18 Emajõe 1a, Tartu
Tel 739 0635.

1-toal korter. Tel 528 6523.

www.printerikeskus.ee

2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter. Tel 507 4635.

Vedu ja kolimine, utiliseerimine
soodsalt. Kaubikud 10–20 m3.
Tel 553 2140, www.karibuauto.ee.
Veo- ja kolimisteenused,
utiliseerimine suure kaubikuga.
www.kutotootmine.ee, tel 501 5312.

3-toal korter. Tel 508 1794.

Veo- ja kolimisteenused.
Tel 5348 4653.

Suur valik üürikortereid.
Otsime klientidele üürikortereid.
Tel 742 0656, 511 5949,
www.robinsonkv.ee.

Esilinastus 3.11 kell 21.30

Koostan ja korrastan tööohutusalaseid dokumente.
Tel 5560 2804.

Toonerid, printerid,
koopiamasinad.
Tahmakassettide kiire täitmine!

Üürile anda

Mäss pilvelõhkujas

Elektritööd, õhk-soojuspumbad müük ja paigaldus. www.mano.ee,
tel 5696 9999.

1-2-3-4-toalised korterid:
www.tartukorterid.ee

kuni 19.11 raamatunäitus Tartu väikekirjastusi:
“Odamees” (1918 –1927) ja
“Sõnavara” (1922 –1929)
kuni 26.11 raamatunäitus
”Looduse” lood: lasteraamatute sarjad (1920 – 1940)

ajal. Meie rühmades toimub õppetöö: üldõpetuse ja meisterdamise
tunnid. Lastehoius on kvaliﬁtseeritud kasvatajad ja õpetajad, kes
arendavad laste sotsiaalseid oskusi,
loomingulist ja mängulist tegevust.
Õues on aiaga piiratud mänguväljak, kus on põnevaid atraktsioone
nii pisematele kui suurematele
lastele. Korraldame erinevaid
teemaüritusi. Rendime ruume
lastele mõeldud ürituste tähistamiseks. Eesmärk on pakkuda
lastele põnevat mängumaad ning
valmistada lapsi ette kooliks. Info ja
reg hillekorgesaar@gmail.com,
tel 5595 8950.

Lõhutud küttepuud, ka väiksemad kogused. Tel 511 5637.

Riided
Üldehitus, vesi ja kanal, septikute
paigaldus. Küttesüsteemide läbipesu. Tel 5373 8556.
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www.Kiirlaen24.ee – laenud
tagatisega ja ilma. Tasuta infotelefon 800 2424.

Tervis

Üürile võtta

Latiinoaeroobika, kõhutants,
tervisevõimlemine Anne saunas.
Reg kepikõnni ja seeniorvõimlemise rühma. Loodusliku taastusravi nõustamine ja protseduurid.
Tel 748 2770, 515 5575, 5559 0594.

1-toal korter. Tel 501 3219.
1-toal korter. Tel 503 2345.
2-3toal korter. Tel 5561 4114.
2-toal korter. Tel 502 2728.
3-toal korter. Tel 517 0420.

Printerid, koopiamasinad.
Toonerid, tindid, paberid.
Tahmade kiire täitmine!
E–R 9–17 Raekoja plats 13, Tartu
Tel 744 1100, 744 1213
www.futari.ee

Koolitus
1.11 algab Tartus tõstukijuhtide
kursus (aku, auto, teleskoop,
hüdro). Reg tel 444 5866 või
kit.cut.oy@gmail.com.

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

Detsembri alguses avatakse Tartus
Jõe tn 13 uus lastehoid Andri
Maailm. Ootame lapsi vanuses
1,5–6 eluaastat. Lastehoid töötab
E–R 7–18. Etteteatamisel hoiame
lapsi ka nädalavahetusel ja õhtusel

Muu
Ostan vanu maale, münte,
postkaarte, nõusid, mööblit,
ikoone, samovare, portselanist
kujusid, dokumente, hõbedat jne.
Tel 5829 9810.

REKLAAM • tel 730 4455
Müügiesindaja: Malle Pastak malle@tartuekspress.ee
Müügiesindaja: Jürgen Post jyrgen@tartuekspress.ee
Kuulutuste vastuvõtt: kuulutus@tartuekspress.ee
LEHE TELLIMINE (2.50 € kuu) • tel 730 4455 • telli@tartuekspress.ee
Vastutav väljaandja: Kaupo Torim kaupo@tartuekspress.ee

tartuekspress
REKLAAM
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Kastani 90, Tartu
E - R 12 - 18 • L 12 - 15
Tel 5807 0076 (24h)
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Telli ja igal reedel on Tartu Ekspress
Sinu postkastis.

3 KUUD = 7,50 €
6 KUUD = 15 €
1 AASTA = 30 €

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

• Õlivahetus ja korrosioonitõrje
• Autode käsipesu (VAHUPESU) 195/65 R 15 al 40,50 € 265/65 R 17 4x4 al 153 €
ja poleerimine soodushinnaga 205/55 R 16 al 56 €
Palju teisi mõõte!
• Keretööd ja värvimine

Montaaþ koos tasakaalustusega alates 6 € tk.
Rehvide hoiustamine 20 € komplekt.

RAV

S

ILA

TALVE- JA SUVEREHVID SÕIDUAUTODELE, KAUBIKUTELE JA DŽIIPIDELE

ja veermiku remont 175/70 R 13 al 34,75 € 195/70 15 C
al 61,25 €
ASLOY•• Mootori
Tehnoülevaatuseelne kontroll 175/65 R 14 al 38 €
235/65 R 16 C al 125 €
ja vajadusel vigade kõrvaldus 185/65 R14 al 38,50 €
245/70 R 16 4x4 al 103 €
AD • Summutite remont ja vahetus 185/65 R 15 al 44,75 € 235/65 R17 4x4 al 85,50 €

BETOONI

www.sadloy.ee

Ravila 51, Tartu. E-R kl 8-18, L-P kl 9-14. Tel 744 7719, 501 9739, 5345 3499.

k i t a r r i v i r t u o o s

Nevil Blumberg

27. oktoobril kell 19
Athena Keskuses
Piletid müügil Athenas,
Piletilevi ja Piletimaailma
müügipunktides.
Info +372 505 9625
www.kontsertkorraldus.ee
www.blumberg.ee

Neljapäev, 27. oktoober 2011

