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Sõnavara: blogelema – blogi lugedes logelema. Eriti laialt on blogelemine levinud viimasel ajal, kui blogipidajaid
tekib aina rohkem. Blogelemisele võib märkamatult kuluda tunde ning töö juures võib blogelemisega agaralt
tegeldes kogu töö tegemata jääda.

Eestlased vallutasid Pamiiri mäed
FOTOD: PRIIT SIMSON

ALPINISM

Punt eestlasi käis kuu
ajaga ära kahel Pamiiris asuval üle 7000meetrisel mäel.
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Mari Rebane
mari.rebane@epl.ee
Ekspeditsiooni juhi Kristjan-Erik
Suurvälja juhatusel vallutasid viis
eestlast 7. augustil 7105-meetrise
Jevgenija KorÏenevskaja mäetipu
ning 17. augustil käis eestlane
Priit Joosu ära Ismoili Somoni
(endises Kommunismi) tipus, mis
asub merepinnast 7495 meetrit
kõrgemal. Kõigi tippujõudnute
jaoks oli see esimene kord, kui
alistati järjest kaks kõrget mäge.
Paraku ei õnnestunud ühe naisalpinisti esialgne plaan taas üle
7000-meetrise mäe tippu jõuda
(siiani on sellega hakkama saanud vaid Helme Suuk, esmakordselt 30 aastat tagasi).

Teine 7000-meetrine mägi
Ekspeditsioonil osales ka Eesti
Päevalehe fotograaf Priit Simson, kes on mägironimisega tegelenud seitse aastat. “Uskumatult hea tunne oli. Tavaliselt ootad, kui jõuad alla tagasi, ja alles
siis hakkad rõõmustama, aga
seekord oli kohe väga hea tunne,
lausa üllatavalt hea,” muheles
Priit, meenutades KorÏenevskaja tippu jõudmist, mis oli teine
üle 7000-meetrine mägi tema
ronijakarjääris. Somoni tippu
Priit ei trüginud, sest tervis ei olnud hea. “Kui tervis on kahtlane,
siis on teiste suhtes aus loobuda.
Hätta ei jäeta iial kedagi, aga kui
sind peab mäest alla talutama,
läheb teistel kogu üritus nässu,”
selgitas Priit.
TadÏikistanis asuvas Pamiiri
mäestikus on näiteks kuulsa Himaalajaga võrreldes raskemad
ilmatingimused. Simsoni sõnul
oli ilm seekord väga hea, nii hea,
et isegi ükski meditsiinikopter ei
pidanud haigeid või surma saanud mägironijaid ära viima. Sellegipoolest ei pääsetud dramaatiliste seiklusteta – teisel mäel aitas Priit Rooden praktiliselt surmasuust välja lätlase, kel tekkis
tipult laskudes ajuturse. 1

—1— Ismoil Somoni mäetipp. —2— Eesti grupp tõusul 6100m kõrgusele. —3— KorÏenevskaja tipp, taustal Somoni tipp. Vasakult paremale: Priit Joosu, Kristjan-Erik Suurväli, Hannes
Oja, Priit Simson ja Priit Rooden. —4— Aivi Karu praos.

Soul Heaven:

Animafilm: kas tulemas uus vaatajarekord?

Sünnipäev: kaheksa aastat

Uus üritustesari
klubis Privé

”Lotte” seanssidele pileteid veel jagub

Bashment pidutseb kahes linnas

11Nüüdsest on 2001. aastal alguse saanud peosari Soul Heaven ka Eestis – klubis Privé iga
kuu esimesel reedel. Soul Heaven on house-muusika värskeim, kergeim ja tervislikem
pool. Esimeseks Privé Soul Heaveni artistiks on Rudeboy Rupert. Piletid flaieriga 150 krooni,
muidu 200 krooni. 1 EPL
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Eestlased mägedes
•• Korženevskaja tipus käisid
Kristjan-Erik Suurväli, Hannes
Oja, Priit Joosu, Priit Rooden
ja Priit Simson.
Somoni tipus
käis Priit Joosu.
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11MPDE levijuhi assistendi Ti-

mo Dieneri sõnul on tänasest kinodes jooksma hakkava kodumaise animafilmi “Leiutajateküla Lotte” nädalavahetuse seanssidele Tallinnas ja Tartus müüdud kokku 1200 piletit. Suurem
huvi on nädalavahetuse päevaste seansside vastu. Ühtki seanssi
pole veel lõplikult välja müüdud,
kuid Dieneri andmetel on Ekraani saalid juba üsna täis, see-

ga võib tartlastel avanädalavahetusel piletitest kitsas kätte tulla. “Prognoosin, et nädalavahetusel on saalid jütsidest pungil,”
muheles Diener, riskimata samas ennustada, kas puruneb ka
mõni vaatajarekord.
Janno Põldma ja Heiki Ernitsa animafilm “Leiutajateküla
Lotte” hakkab korraga jooksma
Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva
kinodes. 1 Mari Rebane

11 Sel kuul saab Eesti vanimal
dancehall-reggae-ürituste sarjal
Bashment täis kaheksa tegutsemisaastat. Sel puhul peetakse
sünnipäevapidu sellel laupäeval
Tartu klubis Tallinn ja ülejärgmisel laupäeval, 16. septembril Tallinnas Von Krahli teatri baaris.
Pidulistele mängivad plaate
Bashment KingzSound ehk Ringo Ringvee, Tarrvi Laamann ja
MC J.O.C. Tallinna klubi VIP-saa-

lis on kohal Tartu massiiv Don
Erikson ja Raadz, Von Krahlis lisaks Dice Rudy, Tommyboy, Mr
President, Marie-Ange ning
Plookie.
Pealinnas antakse varakult
saabujaile kooki moosiga ning
kui just lund ei lahma, saab pidutseda siseõues. Piletid 75–100
krooni. Bashmenti muusikat igal
neljapäeval kella 19–21 Raadio 2
saates “Reggae Power”. 1 EPL
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