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TV3 avalikustas, et „Eesti otsib 

superstaari“ žüriilaua taha istu-

vad Birgit Sarrap, Koit Toome ja 

Mihkel Raud.

Sügisel jõuab taas teleekraani-

dele telesõu „Eesti otsib superstaa-

ri“, kus žüriilaua taga võtab esimest 

korda koha sisse Birgit Sarrap. „Ma 

olen valmis kõigeks,“ ütleb „Eesti 

otsib superstaari“ saate esimese 

hooaja võitja Birgit. „Usun, et saa-

tes olemise kogemus tuleb mulle 

kohtunikurollis kasuks. Ma pole 

kindlasti kõige leebem kohtunik, 

mida osad võib-olla arvavad,“ tun-

nistab Birgit, et on valmis oma 

lemmikute eest lõpuni seisma.

Kohtunikurolli võtab ka Koit 

Toome, kellel on juba staarisaates 

üks hooaeg kohtunikukogemust 

olemas. Koit loodab, et uus kol-

mik moodustab omavahel ühtse 

terviku, ja usub, et Birgit lisab 

 uusi arvamusi. „Loodan, et Birgit 

pole leebe kohtunik, vaid julgeb 

ka kriitikat anda ja teinekord na-

tuke karmim olla,“ räägib Koit.

Kohtunikest kõige kogenum 

on Mihkel Raud, kes pea igal 

hooajal on staari valimisel oma 

sõna sekka öelnud. „Varem pole 

selles saates olnud, et mõni osa-

leja oleks kohtunikelaua taga is-

tunud. Kõik saatesse osalema tu-

levad noored lauljad leiavad Bir-

gitis teatava liitlase, mis teeb 

osalejate elu mõnevõrra kerge-

maks, aga minu ja Koidu elu ras-

kemaks,“ tõdeb Mihkel, et Birgit 

toob laua taha uue ja unikaalse 

perspektiivi.

Birgit elab kaasa noortele 

naisvõistlejatele: „Ma loodan, et 

tuleb palju erinevaid karaktereid. 

Kui vaatame, et meesvõitjaid on 

olnud neli ja naisvõitjaid kolm, 

siis võib-olla võiks tulevane su-

perstaar olla naisterahvas.“

Mihkel loodab, et võitjaks osu-

tub naine, ja sõnab, et ka eakad 

inimesed on oodatud osalema, 

kuid soovitab neil siiski saata 

võistlustulle pigem oma pojad või 

tütred. „Lahutaksin elu hilisõh-

tusse jõudnud inimeste hinge. 

Siiski meenutan, et esimesest 

voorust pääseb inimene loodeta-

vasti järgmisesse vooru ja ka üle-

järgmisesse. Olles ise üsna hilises 

eas noorte inimestega koos üli-

koolis käinud, tean, kui keeruline 

ja ebamugav võib see olla.“

Kohtunikekolmik julgustab tu-

levasi staare saatest kindlasti osa 

võtma. „Kellel on enesekindluse-

ga väikseid probleeme – siis ega 

me nii hirmsad ka ei ole. Igal ju-

hul tasub proovida. „Eesti otsib 

superstaari“ on kõige vingem ja 

parem stardiplatvorm igale noo-

rele lauljale,“ usub Koit.

Siiani on superstaarisaate 

hooaegade jooksul kohtunikud ol-

nud Mihkel Raud, Rein Rannap, 

Heidy Purga, Maarja-Liis Ilus, 

Mart Sander, Tanel Padar, Jarek 

Kasar, Eda-Ines Etti ja Koit Toome.

Uue hooaja saatejuht on 

staarisaate endine kasvandik 

Karl-Erik Taukar.
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Tantsija toetuseks on
kogutud üle 150 000 euro
27. juulil pöördus Eesti balleti-

liit avalikkuse poole palvega 

aidata Eesti rahvusballeti esi-

solisti Anatoli Arhangelskit, 

kes võitleb Itaalias Udine haig-

las raske ja haruldase haiguse-

ga, ning algatas annetuste ko-

gumise Anatoli ravi ja võõrsil 

elamise kulude katmiseks.

4. augusti seisuga oli 

 Anatoli toetuseks kogunenud 

152 274,17  eurot. 

„Täname kõiki annetajaid! 

On südantsoojendav näha, kui 

väga Anatoli lugu inimestele 

korda on läinud ja kui paljud 

on soovinud oma panuse an-

da. Kahtlemata on meie kõigi 

toest nii Anatolile kui tema 

perele palju abi,“ tänab Eesti 

balletiliit.

„Tänu nii paljude inimeste 

soojale südamele oleme saa-

nud palju toetust – nii mate-

riaalset kui ka mentaalset, mis 

ei ole sugugi vähem tähtis!“ li-

sab Anatoli abikaasa Marika.

Haigekassa on Marika sõ-

nul valmis rahastama Anatoli 

ravikulusid kuni 8. augustini.

Haigekassa pressiesindaja 

Heidi Kukk selgitab, et haige-

kassa tegi teisipäeval erakorra-

lise otsuse, mille järgi rahasta-

vad nad Anatoli konsultat-

sioone ja uuringuid, kuid mitte 

Itaalias tehtavat ravi.

„Oleme nii patsiendi abi-

kaasat kui ka Eesti raviarsti 

teavitanud, et väljastatud 

maksegarantii kehtib selle nä-

dala lõpuni ehk 8. augustini, et 

soovi korral oleks võimalus 

patsient koju tuua ja haigekas-

sal tasuda ka meditsiinilise 

lennutranspordi eest tagasi 

Eestisse,“ üleb Kukk.

Ta rõhutab, et haigekassa 

otsuse puhul ei ole tegu ravi 

rahastamise tähtajaga. Kuid 

kuna Anatoli saab Itaalias eks-

perimentaalset dieedipõhist 

ravi, ei saa haigekassa seda 

kinni maksta. „Haigekassa 

saab rahastada vaid tõendus-

põhiseid ravimeetodeid, eks-

perimentaalsete ravimeetodite 

eest ei ole meil seega võimalik 

tasuda,“ nendib Kukk.

Kui soovid Anatolit aidata, 

tee palun annetus 

Eesti Balletiliidu kontole:

EE161010022081883007

Eesti Balletiliit

Selgitus: ANATOLILE

REKLAAM

Loreen Pulk

TABLETID AJUTEGEVUSE JA VAIMSE 
VÕIMEKUSE TOETAMISEKS

Rootsi tabletid, mis 
varustavad aju mälu-
rakke vitamiinidega 
vaid mõne minutiga

Mälu ja vaimset võimekust 
püütakse parandada erineval 
viisil, kuid tihti tulemuseta. 
Meil on teile hea uudis – uued 
Skandinaavia tabletid Clear 
Brain™, on mõeldud ajutegevuse 
toetamiseks ja vaimse võimekuse 
parandamiseks.

Ka aju vajab toitaineid
Uuringud näitavad, et aju toit-
mine vajalike vitamiinidega toe-
tab pikaajalist vaimset võimekust. 

on loonud selleks uue toiduli-
sandi, Clear Brain tabletid, mis 
sisaldavad taimeekstrakte, B-grupi 
vitamiine ja joodi. Tabletid on 
mõeldud ajutegevuse ja mälu funktsioonide toetamiseks. Neid võivad tarvitada nii 
noored kui ka vanemaealised. Clear Brain tablettides sisalduvad bioloogiliselt aktiivsed 
ained aitavad keskenduda, toetavad 
normaalset kognitiivset funktsiooni ning aju ja 
närvisüsteemi talitlust. See toidulisand on väga 
tõhus õpingute perioodil, kui on vaja lühikese aja 
jooksul talletada võimalikult palju infot.

Vapustavad uuringutulemused 
Clear Brain tabletid sisaldavad rohelises tees leidu-
vat L-teaniini, mille puhul on tõestatud, et selle ma-
nustamisele järgneva tunni möödumisel saavutavad 
ajulained kõrgema aktiivsuse. Pildil näete, kuidas 
rohelisest teest saadud naturaalne ekstrakt aktiveerib 
aju mälu- ja keskendumistsoone – punased ajulained 
näitavad suuremat 
aktiivsust võrreldes 
vähem aktiivsete si-
niste lainetega, mida 
täheldati platseebot 
tarbinud uurimi-
srühma liikmete 
puhul.

Clear Brain tabletid – Rootsi leiutis
Clear Brain tabletid sisaldavad granaatõuna, 
Kreeka pähkli, merimänni koore, musta pipra ja
punekstrakti, joodi ning vitamiine. Jood toetab aju 
normaalseid kognitiivseid funktsioone ja närvi-
süsteemi talitlust. Pantoteenhape (vitamiin B5) 
soodustab vaimset tegevust. Vitamiinid B1, B6, B12 ja 
B3 toetavad normaalset psühholoogilist seisundit ja 
närvisüsteemi talitlust. Olulised on ka mitmekesine 
ja tasakaalustatud toitumine ning tervislik eluviis.

Kas kipute unustama 
inimeste nimesid, 
kellega pidevalt 
suhtlete ja rääkides 
kaob mõttelõng? Ei 
mäleta, kuhu panite 
oma prillid või miks 
tulite tuppa ning autot 
juhtides unustate, 
kuhu pidite sõitma?

Rohelisest teest 
saadud L-teaniin           Platseebo

TOODE ON 
SAADAVAL 

Erinevates apteekides
ja internetipoes 

või telli telefonil  
6843838

www.newnordic.ee

REKLAAMTEKST

Selgusid „Eesti otsib super -
staari“ uue hooaja kohtunikud

„EGA ME NII 

HIRMSAD KA 

EI OLE!“ Koh-

tunikekolmik 

Mihkel Raud, 

Birgit Sarrap 

ja Koit Toome 

on söakate 

staarihakatis-

te ootel. 

(ebanormaalselt muundunud 
valgumolekulid – toim). Ajurak-
kudesse kuhjuvad valguladestu-
sed ja neis tekivad vakuoolid, ra-
kud hävivad koldeliselt ning aju-
koe preparaatidel on mikroskoo-
biga vaadatuna käsnataoline ehi-
tus. Tekivad liikumis- ja koordi-
natsioonihäired, inimesel mälu-
kaotus ja nõdrameelsus. Haigus 
lõpeb surmaga. Surnud isendite 
ajukude ja siseelundid on nak-
kusohtlikud. Tuntuimad prioon-
haigused on loomadel skreipi ja 
veistehullus ehk hullulehmatõ-
bi, inimesel Creutzfeldti-Jakobi 
haigus ehk spastiline pseudoskle-
roos.

Tegu on üliharuldase 
infektsioonhaigusega

Õhtuleht võttis ühendust ka 
Eesti perearstide seltsi juhatu-
se liikme ja koroonakriisi eest-
kõneleja doktor Karmen Jolleri-
ga, et prioonhaiguse kohta  uurida, 
kuid Joller tõdeb, et see on üli-
haruldane infektsioonhaigus, 
mille kohta oskavad infot anda 
vaid infektsionistid. Joller mär-
gib, et Eestis niisugust haigust 
ilmselt kunagi varem esinenud 
polegi. See selgitab arvatavasti 
ka seda, miks Eestis Anatolile 
diagnoosi ei osatud panna.

Anatoli põdes kevadel Co-
vid-19 haigust. Tal oli kümme 
päeva kõrge palavik, mis lõpuks 
taandus, ja tundus, et Anatoli on 
jälle täie tervise juures.

Hiljem hakkas tema tervis 
aga kehvemaks minema. Tal käis 
pea ringi ja valutas, olid tasa-
kaaluprobleemid. Ka nägemine 
läks kehvemaks ning üks käsi 
hakkas surisema. Siis läksid süm-
pomid veel hullemaks. Käesu-
rin eskaleerus käekrambiks, eda-
si juba kontrollimatuteks liigu-
tusteks. 

Juunis jäi Anatoli Eestis haig-
lasse. Tal olid suured problee-
mid kõnelemise ja nägemisega, 
ta jäsemed tõmbusid pidevalt 
krampi ning tal puudus nende 
üle kontroll. Anatoli tohterda-
miseks katsetati küll erinevaid 
ravimeid ning selle kohta, mis 
haigus tal võiks olla, oli palju 
hüpoteese, kuid Eesti arstid ei 

suutnud siiski talle diagnoosi 
panna.

Kuna sotsiaalmeedias on spe-
kuleeritud, et Anatoli tervis hal-
venes, kuna ta sai koroonavaktsii-
ni, on oluline siinkohal märkida, 
et koroonavaktsiini pole Anatoli 
Eesti balletiliidu kinnitusel saa-
nud ei enne ega pärast Covid-19 
põdemist. OHTULEHT.EE


