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„KLATŠIMINUTID – AASTALÕPU ERI“ vol. 10
| Hannes Võrno teeb muusikat garaaž bändis,
kas vanemad mehed on voodis tõesti
jumalad ja miks pani Hing Fekeli oma kleidi
põlema?
Toome teieni ÕL TV erisaate "Klatšiminutid – aastalõpu eri".
Tõmbame koos ajakirjandustudeng Sten Taliveega liistule aasta
2020. Laotame teie ette parimad palad, kuid ei löö risti ette ka
klatšijuttu veeretades. Pole vahet, kas nägime miskit erakordset
unes, kuulsime seda naabrimutilt või lugesime lehest. Anname
hagu, nii et tolmab!  
Kergelt ärrituvatel, ilma huumorimeeleta ja labiilse närvisüsteemiga
inimestel, paluks mitte vaadata! 
Vaata videot! 
OKTOOBIKUU TEEMAD: 
Endine rahvusooper Estonia juht Aivar Mäe on naiste ahistamises
süüdi 
Skandaal puhkes, kui suve hakul avaldas Eesti Ekspress artikli,
kus rahvusooper Estonia endised ja praegused töötajad kirjeldasid
Aivar Mäe alandavat ja ahistavat käitumist noorte naiskolleegide
suhtes.  
Oktoobris määras politsei- ja piirivalveamet väärteomenetluses
Mäele seksuaalse ahistamise eest karistuseks rahatrahvi. Mäe
advokaat Paul Keres kinnitas siis, et otsus kaevatakse edasi. Ka
Estonia nõukogu esimees Arne Mikk ütles, et ei võta ajalehes
avaldatud anonüümseid ütlusi tõepähe. 
Endine rahvusooper Estonia direktor Aivar Mäe (Stanislav
Moshkov) 
"Mäe võib tõesti igal naistepäeval kolleegidele lilli anda ja etenduse
puhul ka kallistada. Siin ei ole midagi erilist," rääkis Mikk teatrijuhi
käitumisest. Hiljem otustas Arne Mikk nõukogu esimehe kohalt
lahkuda. Mäe teatas samuti, et lahkub töörahu huvides
Rahvusooper Estonia peadirektori ametikohalt. Talle määrati 44
100 euro suurune hüvitis. 
Tänaseks on Aivar Mäe on leidnud uue tööalase väljakutse Viimsi
vallas, kus ta tegutseb Viimsi Halduse projektijuhina ning nõustab
kohaliku uue kultuurikeskuse rajamist. Mäe ülesandeks on olla
oma ekspertteadmistega abiks keskuse ehitamisel ja sisustamisel
ning tema töötasuks on 2200 eurot kuus. 
Urmas Reitelmann (Teet Malsroos) 
Urmas Reitelmann nimetas oma Facebooki postituses "Ringvaate"
saatejuhte Marko Reikopit ja Grete Lõbut sodomiitideks. Mõne aja
pärast lahkus Reitelmann ERR-i nõukogust, kuid ei kavatsenud
vabandada „Ringvaate“ saatejuhtide ees: „Mul ei ole vähematki
kavatsust laskuda käpuli.“ 
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Urmas Reitelmann nimetas ühel kenal oktoobrikuu neljapäeva
õhtul tehtud Facebooki postituses "Ringvaate" saatejuhte Marko
Reikopit ja Grete Lõbut sodomiitideks. Reede hommikuks oli
Reitelmann postituse kustutanud. Kui Reitelmann ütles nii
esmaspäeval kui ka reedel, et teda mõisteti valesti ja ta mõtles
sodoomia all homoseksuaalsust, siis Õhtuleht leidis faktikontrolli
käigus ainult loomapilastusele viitavad tõlgendused.  
Reitelmannile saatuslikuks saanud sõnavõtt sotsiaalmeedias: 
„Kahe sodomiidi juhitud Ringvaade nõretas raevust ja pettumusest
valitsuse püsimajäämise pärast, mida vürtsitati ohjeldamatu
homopropagandaga. Keemiliselt puhas ringhäälinguseaduse räme
rikkumine. Edasi andsid AK-s endast parima seltsimees Tralla ja
KGB koputaja Kristjan, tuntud ka Toomas Sildami nime all. Ei ole
raske ette kujutada, millist soppa hakkab lendama referendumi eel.
Mõned poliitkomissarid ei ole ikka veel aru saanud, et Eestil on
uus, enam-vähem rahvuslik valitsus. Katsuge ära harjuda,“ seisis
poliitiku Facebookis. Sama postitust jagas teiste seas ka Kert
Kingo.  
EKRE fraktsiooni liige Urmas Reitelmann teatas pärast EKRE
fraktsiooni koosolekut, et lahkub ERR-i nõukogust. "Arvan, et
koalitsiooni tervise huvides on mõistlik end taandada. Ei ole mõtet
jätta seda malakat sotsialistidele ja muidu reformitud
kommunistidele," ütles Reitelmann. Ta lisas, et ei kavatse
"Ringvaate" saatejuhtide ees vabandada.  
Mart Haber ja Taivo Piller lastega (Tiina Kõrtsini) 
Mart Haber Helme väljaütlemistest: meie firma maksis sel kuul üle
200 000 euro makse ja siseminister soovitab meil joosta Rootsi  
"Mina olen abielus mehega ja meil on kaks last. Meie abielu on
registreeritud ka Eestis," kirjutas Mart Haber, kellel on abikaasa
Taivo Pilleriga kaksikud Hubert ja Hilda, Facebooki. Ettevõtja jagas
jälgijatega ka lähisugulussuhete väljavõtet rahvastikuregistrist.
"Meie firma maksis ainult sel kuul 224 563,66 eurot makse ja meie
siseminister soovitab meil joosta Rootsi. Kui keegi minu sõpradest
on hääletanud selle valitsuse poolt, siis me ei ole enam sõbrad,"
lisas ta postituse juurde. 
Mart Helme sõnavõtt: „See ei ole homofoobia. Ma ütleksin, et need
inimesed, kes räägivad, et meie referendumit ei ole vaja, on
heterofoobid. Nad trügivad heteroseksuaalide voodisse. Nemad
trügivad, mitte meie ei trügi nende voodisse. Kui nemad võivad
teha oma homopropagandat, siis võime meie teha ka teist
propagandat,” kuulutas Helme. 
Vaata videot! 
Beatrice ja Ed Labetski lahutasid abielu: see on praegu hell teema  
"Meil oli palju aastaid hästi rahulik ja komfortne suhe, aga see
muutus. Poolteist aastat tagasi otsustasime, et proovime veel...
Aga käisime oma teekonna läbi ja olen ka varem öelnud, et minu
jaoks kestab partnerlus teatud ajast teatud ajani. Ja siis peab
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minema edasi, sest mõlemal on vaja veel midagi elus ära teha.
Otsustasime, et on vaja teineteisest lahti lasta. See on praegu hell
teema...," rääkis Beatrice. 
Moe- ja restoraniäri ajav Beatrice elu kisub kreeni - kriips on peal
nii modellindusel, moekollektsioonidel, kui ka restoraniäril   
Abielupaarile Beatrice ja Ed üle 11 aasta koduks ja äripinnaks
olnud maja Tallinna vanalinnas Sulevimäel müüdi eelmise aasta
lõpus lühikese etteteatamisajaga uuele omanikule. Samuti pidi
kolima šampanjalounge Mull.  
Vaata videot! 
"Saime just avatud värskelt renoveeritud lounge`i Mull Pikal
tänaval. Nüüd tuli pidada läbirääkimisi rendileandjaga, õnneks
saime mõneks ajaks maksepuhkust," pajatas Beatrice. "Uue korteri
üür vaja samuti maksta, seal on lugu pisut keerulisem. Meie
kaitseingel on täna vaid puhvetikapi otsas elav papagoi Crystal-
Karmen. Samuti jäid eelmise aasta moekollektsioonist paljud
eksemplarid müümata.” 
Beatrice ja Ed Labetski lahutasid abielu (Mari Luud) 
Beatrice ja Ed lahutasid oktoobris ka abielu 
"Poolteist aastat tagasi otsustasime, et proovime veel… Aga
käisime oma teekonna läbi ja olen ka varem öelnud, et minu jaoks
kestab partnerlus teatud ajani," paljastas Beatrice Anne&Stiilile
antud intervjuus pommuudise, et oktoobri keskel otsustasid nad
abikaasa Ed Labetskiga abielu lahutada. "Meil olnuks vaja
tegelikult juba varem see samm astuda, aga paratamatult harjub nii
pika aja jooksul teisega ära," tunnistas Beatrice.  
Vaata videot! 
Cerli Sarv kevadel teleekraanile jõudvast "Selgeltnägijate
tuleproov" uuest hooajast: sellist draamat pole selgeltnägijate
saates varem nähtud, mis seekord toimub 
Cerli aka Hing Fekeli rääkis ÕL TV saates "Hommikusöök staariga"
konfliktist maag Anzoriga. "Pidin pärast saadet kleidi ära põletama,
sest halb energia jäi sinna tugevalt sisse," tunnistab naine. „Olin
ainult ühe korra Anzoriga kokku puutunud ja tajunud kohe ära, et ei
saanud olla talle väga lähedal,“ viitab Cerli konfliktsetele
energiatele mis neil saates lahvatasid.  
Loe täpsemalt siit: Cerli Sarv konfliktist maag Anzoriga: pidin
pärast kleidi ära põletama, halb energia jäi sinna tugevalt sisse  
Hannes Võrno: kõrgharidusega matse ja mölakaid on kõik kohad
täis  
Hannes, miks sind enam telesse ei kutsuta? Millega täna leiva
lauale teenid? 
Mul oli 27. septembril pulma-aastapäev, sel päeval sai minust
abielumees ja samal päeval sain ka näha, et Tallinna Televisiooni
ekraan kustus. Ma jäin töötuks, sõna otseses mõttes. Ma ei
tahtnud minna kellegi ukse taha kaapima ja midagi sellist tegema.
Olen endas nii palju kindel, et tean, mida ma teha oskan. Teen
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asju, mis mulle päriselt meeldivad. 
Ma ei käi ka enam kuskil tuuritamas, ega kedagi lunimas, vaid teen
seda, mida tahan. Jään eneseväärikusele kindlaks. Siis
otsustasingi, et hakkan tegema midagi sellist, mis pakub mulle
huvi. Mis on äge ja põnev. Eks ma katsetasin igasuguseid asju.
Kirjutasin lugusid. Üritasin kirjutada ka luuletusi, aga see ei tulnud
välja. Hakkasin maalima.  
Muusikat ei proovinud teha?  
Proovisin muidugi! Garaaž bändis teeme kogu aeg muusikat, aga
ma hoian seda veel vaka all. Siis juhtus see, et tuli õnneks või
kahjuks teade, et maailm läheb lukku, sest kõik kardavad koroonat. 
Mis sind kõige rohkem täna ärritab? 
Mind hakkas häirima see, mis mind juba ammu on lääne kultuuri
juures ärritanud. See on see, et inimestelt nõutakse ja aetakse
väga palju taga, et nad oleksid meeletult haritud. Et kõik käiksid
ülikoolides, oleksid diplomeeritud ja hästi targad, aga ammu keegi
ei tegele kasvatusega. Kõrgharidusega matse ja mölakaid on kõik
kohad täis.  
Pikka intervjuud loe siit: Hannes Võrno: kõrgharidusega matse ja
mölakaid on kõik kohad täis ja see on kurb 
Vaata videot! 
Kaire ja Dagmar: ootame sellist meest, kes uhkelt ütleb, et talle
meeldivadki sellised pehmemad, soojemad ja emalikumad naised 
Kaire Vilgats ja Dagmar Oja on tuntud kui Eesti artistide nõutuim
taustalauljate tandem. Koos on naised läbi käinud
muusikamaailma tulest ja veest. Ka nalja on saanud nabani. Kus
nad kohtusid ja millised lõbusad mälestused neid saadavad, seda
loe siit: Kaire Vilgats ja Dagmar Oja: meid ju vaadatakse sellise
pilguga, et ah, need on ju paksud ja neid eriti laval näha ei tahaks 
Kairel ja Dagmaril ilmus oktoobris ka raamat "Ilusad suured
tüdrukud", mis räägib avameelselt volüümikate naiste keha ja
hingega seotud traumadest. "Inimesed piitsutavad ennast liialt," on
Kaire veendunud. "Korrutatakse endale, et ma ei ole piisavalt hea.
Ma ei ole mingi konkreetse asja jaoks hea. Ma ei ole piisavalt ilus
või piisavalt väärtuslik. Inimesed võiks sellistest asjadest lahti lasta.
Mõelda pigem sellele, kuidas ennast ja teisi rõõmustada. 
Mihkel Raud (Tiina Kõrtsini) 
Mihkel Raud: mu abieluvälised suhted on alati lõppenud
katastroofiga 
„See on esimene suhe, kus oleme läinud kolmanda inimese pärast
lahku, aga ikkagi uuesti kokku tulnud,“ rääkis Mihkel Raud
abielukriisist, mis ajendas teda kirjutama raamatut „Võtku homme
mind või saatan“. Mihkel tunnistas, et alguses oli juhtunuga väga
raske leppida. „Meil meestel on see ikkagi kontrolli ja omandi
küsimus,“ tunnistas ta. 
Katkend raamatust: 
Ma tahaksin öelda, et oli õhtu nagu iga teinegi. Taevas teab, kui
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väga ma seda öelda tahaksin. Lapsed olid magama jäänud ja ma
kustutasin korteris kõik tuled. Ronisin voodisse, keerasin näo naise
poole ja vaatasin talle otsa, mis sest, et silmad polnud veel
pimedusega harjuda jõudnud. „On sul keegi teine?“ küsisin
eneselegi ootamatult. Ta oleks võinud öelda „jah“. Ning loomulikult
võinuks ta öelda „ei“. Mu naine oli aga vait ja see oli halbadest
vastustest kõige halvem. 
Vaata videot! 
Vaata videot! 
Suunamudija Anita Sibul: vanemad mehed on voodis jumalad   
"See on hästi huvitav, kuidas naisi golddiggeriteks (kullakaevaja)
kutsutakse. Sellel on kaks aspekti. Kui me räägime suhete koha
pealt, siis ma ütlen ausalt – ma tahangi edukat meest. Ma tahan
olla edukate inimeste ümber. Ma tahan olla nendega koos, sest
see aitab ka mind, see aitab mul püsida selles meeleseisundis.
See ongi see, kuhu ma ka ise pürgin. Ma ei ole selle pärast halvem
inimene," sõnas Anita. 
Blogiauhindade gaala - Helen Kõpp, Anita Sibul, Liisa Kuusmaa
(Kalev Lilleorg) 
"Sellele vastukaaluks ma ütlen, et mehed vaatavad väga tihti naisi
nende välimuse põhjal. Ja seda ei kasutata meeste vastu
solvanguna," lisas näitsik. Sibul tõi veel näiteid topeltstandardite
kohta. Nimelt, kui mees saavutab midagi ja on edukas, siis ei ütle
selle kohta keegi midagi. Aga kui naine saab edukaks, siis ei usu
keegi, et ta selle ise saavutas. Ja lõpetuseks sõnas südikas naine:
"Noored mehed mind väga ei huvita. Aga vanemad mehed on
need, kes on voodis jumalad." 
Brigitte Susanne Hunt tööpostil (Robin Roots) 
Reaalsustaju kadunud? Brigitte Susanne kiitles raadios tasuta
saadud parfüümidega ja halvustas tüdrukuid, kes endale odavaid
lõhnu ostavad! 
Raadiohääl Brigitte Susanne Hunt on oma sõnavõttudega kogunud
läbi aegade palju skandaale, kuid oktoobris läks ta osade kuulajate
meelest ootamatult õhku täis. Pihta said need, kes palju ei teeni ja
peavad odavate parfüümidega läbi ajama. Hunt tunnistas, et tema
saab oma kauba sõbrannast maaletoojalt, kes toob talle nänni otse
raadio ukse taha kätte. 
Saatelõigus saime teada, et Hunt armastab Carolina Herrerast kuni
Dolce & Gabbanani. Raadiohäälel olevat erald ruum, kus ta oma
lõhnu hoiab "Ma kõlan võibolla nõmedalt. See on nagu nii tavaline.
Ma veidi olen välja kasvanud sellest. Kui sa oled oma elus jõudnud
kuskile faasi, kus sa enda asjade eest, ma ei taha öelda ise
maksad, aga kui sa jõuad ärilises plaanis teatud faasi, siis minu
meelest ei ole enam sobilik lõhnata nagu mingisugune lill. Ma ütlen
ausalt, et kui on need tüdrukud, kes lõhnavad nagu see odav
plärakas Victoria's Secreti kehasprei, siis ma teen paljudele haiget,
aga mu jaoks see on kohe see odav," ütles Brigitte. 
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Peeter Võsa (Teet Malsroos) 
Peeter Võsa on leidnud endale uue ameti! 
Kinnisvaraportaalidest on näha, et Võsa tegutseb nii Tallinnas kui
ka Harjumaal ning tema leivaisaks on ettevõtte Lossi Kinnisvara.
Peamiselt vahendab ta erinevate maatükkide müüke, kuid endise
telenäo nimistus on ka kolm korterit, mis kõik maksavad üle 100
000 euro. 
Hensugusta ja Lellepi-Vaheri värsked saated on telekavast
kadunud! 
Kas tõesti olid Vaheri-Lellepi ja Hensugusta saated nii
ebapopulaarsed, et need mõlemad juba teise osa järel eetrist
maha võeti ning asenduse puudumisel vana laulusaade asemele
pandi? 
Vaata katkeid saatest "Suhtevimkad"! 
Kanal 2 uue juhi Jüri Piheli sõnul tehti aga otsus, et need saated
Kanal 2 eetrisse hetkel ei sobi. 
““Suhtevimkade” saate “killisime” kollektiivselt ära. See põhjus ei
ole jälle mitte selles, et sellist saadet ei võiks teha. Lihtsalt ta ei
olnud, nagu vanasti öeldi, eetriküps. Täitsa jumala toores, poolikult
tehtud saade. Me ei arva, et vaataja väärib sellist poolikult tehtud
asja,” teatas Kanal 2 omanikeringiga liitunud telerežissöör ja -
produtsent Jüri Pihel. 
Margus Vaher ütles Õhtulehele, et nemad Triinuga said
kõrvaldamisest teada ajakirjaniku käest. “Igat juhti, kelle alluvad,
kolleegid või koostööpartnerid saavad kinga saamisest või kriitikast
teada meedia vahendusel, mitte silmast silma, võib pidada
ebaprofessionaalseks juhiks,” arvab ta. Vaher nimetab sellist
otsustamisviisi autoritaarseks ja märgib, et üks tänapäevane
tippjuht võiks muudatusi oskuslikumalt kommunikeerida. 
“Meie saate “killis” ära Jüri Pihel isiklikult, mitte toimkond. Me saate
vaadatavus oli väga hea - samaväärne saadetega “Õhtu” ja
“Reporter”. Kaspar Kaljas ehk tänaseks koondatud Kanal 2
programmijuht ning toimkond hindas minu ja Triin Lellepi suvel
valmis tehtud “Suhtevimkade” seitse episoodi igati heaks - kiideti
ägeda, värske ja julge sisu eest,” rääkis Vaher. 
Saadet kiitsid Vaheri sõnul teiste seas monteerija Raivo Teeäär,
seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt ja kriitik Katrin Pauts.
Soovin Kanal 2-le helget tulevikku, sest vähemalt esmapilgul
tundub, et meelelahutusliku kulgemise asemel on uus juht
otsustanud päid raiudes kanali kasumisse viia,” lisas pisut
kibestunud mees. 
Blogiauhindade gaala - Margus Vaher (Kalev Lilleorg) 
"Klatšiminutid – aastalõpu eri" on ÕL TV eetris igal neljapäeval ja
pühapäeval 
Vaata videot! 
  


