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- Kod l darb  MTV iškeitei 
 LNK laidos “Kakadu” ved jos 

viet ?
- D l daugyb s priežas i . Pir-

miausia MTV jau kur  laik  nebefil-
mavo laid , kurias vedžiau, tad s d -
jau be darbo. Galvojau, kad išprot siu 
iš netur jimo k  veikti. Net prad jau 
sportuoti ir mokytis pranc z  kalbos. 
(Šypsosi.) Tad labai nudžiugau gavu-
si pasi lym  iš LNK. Nauja, profe-
sionali komanda, nauja patirtis, dar-
bas su partneriu. Kod l ne?

- Ar tiesa, kad MTV labai ma-
ži ved j  atlyginimai?

- Kiekvieno poreikiai skirtingi. 
Vienam mažai, kitam gal daug.

- “Laisvalaikiui” esi sakiusi: 
“Nežinau, kokia tur t  b ti lai-
da, kad susivilio iau. Vesti viso-
kius dešimtukus ar kitokias tra-
lialia laidas? Niekada”. Pakeitei 
nuomon ?

- (Juokiasi.) Tai tik rodo, kad nie-
kada nesakyk “niekada”. B ga laikas, 
kei iasi aplinka, o ir pats keitiesi. Ki-

ta vertus, ar ne juokingai atrody iau, 
jei ves iau rimt , publicistin  laid ?
Aš juk dar vaikas. (Šypsosi.)

- Ar finansinis aspektas buvo 
svarus priimant sprendim  b ti
“Kakadu” ved ja?

- Ties  sakant, kur kas svarbes-
ni buvo kiti dalykai. Apie pinigus net 
nekalb jau. Turb t dar neišmokau 
der tis.

- “Kakadu” yra bulvarin  lai-
da apie Lietuvos žymybes. Ar 
daug žinai apie j  gyvenimus?

- Aišku, kad gaudausi, vartau lie-
tuviškus gyvenimo b do žurnalus, 
pasiži riu laidas. Ne-
su nusiteikusi prieš 
bulvar .

- Ar tarp tavo 
draug  yra žymi
žmoni ?

- Taip. Ir ne vienas.

- Šiais metais stojai  Tarp-
tautini  santyki  ir politikos 
moksl  institut . Kod l toks pa-
sirinkimas?

- Tai išsilavinimas, kur  galima 
pritaikyti daugelyje darb . Kol kas 
nieko konkretaus neplanuoju. Gal 
pabaigusi bakalauro studijas išva-
žiuosiu studijuoti  užsien , o gal 
Lietuvoje pasirinksiu žurnalistikos 
magistr . Variant  daug.

- Ar sutiktum dalyvauti gro-
žio konkurse?

- Nesutik iau. Ne d l to, kad esu 
prieš tokius konkursus, tiesiog nesu 
apie save tokios geros nuomon s.
Be to, mano b das nelabai tinkamas 
b ti “mise”.

- Ar save laikai gražia mote-
rimi?

- Na nieko gal... (Juokiasi.)

- O protinga?
- Taip.

- Ar gal tum susituokti po 
pus s met  pažinties?

- Meil  toks dalykas, kad nieka-
da nežinai, kur ji tave nuves. Nors 
nesu spontaniška, bet jausmai mane 
dažnai valdo.

- Ar esi sulaukusi pasi lymo
tek ti?

- Ne. (Juokiasi.)

- Ar turi draug ?
- Ne.

- Keista. Graži moteris ir 
vieniša.

- Graži tai graži, bet viduje ra-
gana gyvena. (Juokiasi.)

- Koks tur t  b ti vaikinas, 
 kur  atkreiptum d mes ?

- Neturiu susik rusi idealo. Ar-
ba jau iu kažk  tam vyrui, arba ne. 
O šiaip žaviuosi JAV prezidentu Ba-
raku Obama (Barack Obama). Man 
jis toks pasitemp s, vyriškas, pro-
tingas ir net šoka gražiai.

- Ar gal tum ištek ti už juo-
daodžio?

- Manau, kad ne. Esu konserva-

tyvi, nor iau, kad mano vyras b -
t  lietuvis.

- Ar aplink tave daug vyr
sukasi?

- Sukasi, bet klausimas, kokiais 
tikslais. Ar jie nori keltis nakt  ir 
kartu su manimi auginti m s  vai-
kus, ar tik nueiti kartu  klub , o 
paskui nusitempti  lov .

- Ko negal tum atleisti mylima-
jam?

- Atleisti gal iau daug k , net 
neištikimyb , bet klausimas, ar aš 
toliau su tuo žmogumi b iau.

- K  galvoji apie 
vienadienius inty-
mius santykius?

- Aš nesu prieš sek-
s  pirm  vakar , jei 
santykiai turi t stinu-
m , bet kategoriškai 

nepritariu vienos nakties nuoty-
kiams, kai tai daroma s moningai.

- Nor tum tur ti asmenin
stilist ?

- Aš pati sau stilist . Net dirb-
dama MTV atsisakiau stilist  pas-
laug . Manau, kad pati geriausiai 
žinau, kas man tinka.

- Ar tavo spintoje daug dra-
buži ?

- Taip. Dažniausiai juos perku 
užsienyje arba internetu.

- Kaip apib dintum savo 
stili ?

- M gstu skirtingai rengtis. 
Vien  dien  atrodau kaip bernas, 
kit  - kaip “fifa”. (Juokiasi.) Labai 
m gstu aukštakulnius, m gstu 

puoštis. Patinka derinti vairias 
fakt ras, aksesuarus, papuošalus.

- Kokios lietuv s moterys tau 
stilingos?

- Visada gražiai atrodo Daina Bosas. 
Mielai reng iausi kaip dizainer s Vida 
Simanavi i t , Sandra Straukait .

- Ar esi aikštinga?
- Grei iau kategoriška, m gs-

tanti pasakyti tiesiai šviesiai, bet su 
manimi galima susitarti.

- Ar pritari feministin ms 
id joms?

- Oi ne. Aš grei iau antifeminis-
t . Prieš gamt  nepašokin si. Man 
patinka, kai vyras praleidžia pro du-
ris, pasodina ir t.t.

- Tu už tai, kad vyras išlaiky-
t  šeim ?

- Aš už tai, kad vyras b t  šei-
mos galva. Man patinka protingi, 
griežti, valdingi vyrai.

- Esi prieš šeimos model ,
kai moteris dirba, o vyras pri-
ži ri vaik ?

- Mama yra mama. Jos niekas 
neatstos. Ir jei moteris pagimd  vai-
k , ji pirmiausia tur t  juo r pintis,
aukl ti.

- Ar esi pretenzinga rinkda-
masi maist ?

- Nepasaky iau. Galiu valgyti ir 
cepelinus, ir sušius. Gal nelabai m gs-
tu saldumyn  ir neken iu burok li .

- Esi tvarkinga?
- Aš pedant . Mano spintoje dra-

bužiai sukabinti pagal spalvas, pa-
skirt , sezon . Aksesuarai sud lioti
 skirtingas d žutes, o vonios rei-

kmenys surikiuoti kaip parduotuv s
lentynose.

- Ar toleruotum netvarking
vyr ?

- Sunkiai...
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“Apie pinigus net nekalbėjau. 
Turbūt dar neišmokau derėtis”

Ugnės viduje gyvena ragana
Šį rudenį Ugnė SKONSMANAITĖ 
(21) debiutuos LNK laidoje 
“Kakadu” ir taps Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų instituto 
pirmakurse. Ugnė sako esanti 
įvairiapusiška, todėl suderinti dvi 
skirtingas veiklas jai neturėtų būti 
sudėtinga. Kaip ir keisti drabužių 
stilių - nuo berniukiško iki “fifos”.

Ugnė Skonsmanaitė nepritaria 
feminizmo idėjoms

Simono Švitros nuotr.
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AR ŽINOTE,
kiek medali
yra iškovoj s
žmogus-delfinas 
Maiklas Felpsas?

AR ŽINOTE, kokiu b dunaujasis pasaulio bušidoempionas Marius
ŽAROMSKIS veik

varžovus?

AR ŽINOTE, k
domaus
sugalvojo vienas
ryškiausi
pasaulio

37-ame
puslapyje!

Atsakymus rasiteAR ŽINOTE,
kiek medali
yra iškovoj s
žmogus-delfinas 
Maiklas Felpsas?

AR ŽINOTE, kokiu b dunaujasis pasaulio bušidoempionas Marius
ŽAROMSKIS veik
varžovus?

AR ŽINOTE, k
domaus sugalvojo
vienas ryškiausi
pasaulio lak n
Jurgis KAIRYS?

37-ame
puslapyje!

Atsakymus rasite

Ne veltui sakoma, 
kad šokis sujungia 
net skirtingus 
žmones. Praeitą 
savaitę susituokė 
šokių projekte 
“Lietuvos šokių 
dešimtukas” 
susipažinusi pora - 
buvusi manekenė 
AISTĖ JASAITYTĖ 
ir aštuoneriais 
metais jaunesnis 
ROMANAS 
ČEBURIAKAS. 
Pirmagimio 
besilaukianti pora 
santuoką įteisino 
Vilniaus santuokų 
rūmuose, o vestuvių 
ceremoniją žada 
rengti po keletos 
savaičių bažnyčioje.Prisišoko
Šokių projektuose 
užgimusios kitos 
poros - Karina Krysko 
ir Saulius Skambinas 
(kairėje), Rūta 
Ščiogolevaitė ir 
Deividas Meškauskas

  Irmanto Sidarevičiaus, Stasio Žumbio, Vyginto Skaraičio nuotr.

Patriotai 5

Simono Švitros nuotr.
Pareng  Laima KARALI T

Dizainerė JOLANTA RIMKUTĖ 
jau trečius metus į Lietuvą kviečia 
pasaulio lietuvius menininkus. 
Projekto “Migruojantys paukščiai” 
tikslas - bendros kūrybinės dirb-
tuvės, pasikeitimas idėjomis, dia-
logas. Už iniciatyvą vienyti kūry-
bingus pasaulio lietuvius Jolantą ir 
pristatome rubrikoje “Patriotas”.

Lietuvos TOP-3

Vietov s - Klaip da, Kryži
kalnas, Šnipišk s.

Patiekalai, g rimai -  kmyn ,
iobreli  ir m t  arbatos.

Istoriniai laim jimai - Vilniaus 
universiteto k rimas, Vasario 16-osios 
ir Kovo 11-osios nepriklausomyb s
aktai.

Asmenyb s - Barbora Radvilait ,
istorikas Egidijus Aleksandravi ius,
Leonidas Donskis.

Prek s ženklai - “Lt-identity”, 
“Vaga”, “Vilniaus pergal ”.

J.Rimkutė 
turi drąsos gyventi Lietuvoje

- Kas tau yra patriotizmas?
- Tik jimas savo šalimi.
- Kaip pasireiškia tavo pa trio-

tizmas?
- Gyvenu, kuriu, neburnoju ir ne-

pykstu ant Lietuvos.
- D l ko verta likti gyventi Lie-

tuvoje?
- D l dr sos, nes b tent jos reikia 

gyvenant Lietuvoje.
- Kaip pareklamuotum Lietuv

užsienyje?
- Miškais, ežerais, grybais ir uo-

gomis.
- Kuo lietuviai gali didžiuotis?
- Kalba, blondin mis, krepšiniu.
- Teigiami lietuvi  bruožai?
- Atsargus nuoširdumas.
- Gražiausi lietuviški žodžiai?
- “Po perk nais”, “jurginas”.



“Mis Lietuva 2008” 
Gabriel  Martirosianait
“Laisvalaikiui” apie 
laisvalaik  ir keliones.

- Kiek vidutiniškai turi 
laisv  dien  per savait ?

- Šiuo metu filmuojuosi seria-
le “Moter  al ja”, tod l turiu apie 
tris laisvas dienas per savait .

- Ar dirbtum, jei tur tum
neišsenkant  pinig  šaltin ?

- Žinoma. Užsiim iau tokia 
veikla, kuri leist  tobul ti vai-
riose srityse. Pinigai man n ra 
svarbiausias dalykas gyvenime.

- K  dažniausiai veiki lais-
valaikiu?

- Skaitau knygas, ži riu fil-
mus, keliauju ir pramogauju su 
draugais.

- Idealus vasaros savait-
galis?

- Saul , j ra, papl dimys ir 
b rys draug .

- Kiek jam maždaug reik -
t  pinig ?

- To ne manoma kainoti.
- Kada paskutin  kart

atostogavai?
- Ši  vasar  kelias dienas pra-

leidau Palangoje.
- Brangiausia tavo laisva-

laikio pramoga?
- Vandens motociklai. Pramo-

ga, kuria pasim gauju tolimose 
šalyse.

- Nepriimtinas laisvalaikis?
- Neteikiantis malonumo.

Pareng  Laima KARALI T
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Gabriel s kelion s

simintiniausios šalys, vie-
tov s - Japonija, Tokijas.

Brangiausiai atsi jusi kelio-
n  -  Piet  Afrikos Respublik .

Šalis, vieta, kurioje neno-
r tum atostogauti - kiekvien
šal domu pažinti.

M gstamiausias kelioni
maršrutas po Lietuv - Klai-
p da-Juodkrant -Nida.

Egzotiškiausias patiekalas
- vikšrai. J  teko paragauti Piet
Afrikos Respublikoje.

Svarbiausi daiktai lagami-
ne - domi knyga, fotoaparatas ir 
muzikos grotuvas.

Gabrielė ragavo vikšrų

Asmeninio albumo ir redakcijos archyvo nuotr.

Pietų Afrikos Respublikoje 
Gabrielė grožėjosi laukine gamta

Gabrielė Tailande 
su modeliu iš JAV
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AR ŽINOTE, kiek laikogeriausias Lietuvos sunkiaatletisRam nas VYŠNIAUSKAS n ra net paragav s alkoholio?

37-ame
puslapyje!

Atsakymus rasite

AR ŽINOTE, kokia“Formul s-1” komanda savo gretas pasikvietdaugkartin empion ?

Pra jus beveik šešioms savai-
t ms po Maiklo Džeksono (Michael 
Jackson) mirties oficialiai suregu-
liuotas jo trij  vaik  globos klausi-
mas. Los Andželo aukš iausiojo 
teismo sprendimu vaik  globos tei-
s s atiteko popkaraliaus motinai Ke-
trin (Katherine).

Birželio 25 dien  mirus M.Džek-
sonui, jo motinai 79 met  K.Džek-
son jau birželio pabaigoje buvo su-
teikta laikina teis  globoti 12 met
Princ  Maikl  (Prince Michael), 
11 met  Peris (Paris) ir septynmet

Princ  Maikl  II (Prince Michael).
Dabartinis teismo sprendimas 

buvo paskelbtas po M.Džeksono 
šeimos susitarimo su dviej  vyres-
ni j  vaik  motina, buvusia M.
Džeksono žmona Debi Rou (Debbie 
Rowe). 2002 m. sudarytame testa-
mente dainininkas išreišk  nor ,
kad vaikus augint  jo motina.

Aukš iausiasis teismas užtikri-
no K.Džekson kasm nesin  išmok
iš s naus turto, kurio vert , mano-
ma, 500 mln. doleri . Išmok  dydis 
neskelbiamas. Teismo potvarkiu, 

išmokos bus skai iuojamos nuo bir-
želio m nesio, o po pus s met  per-
svarstomos. Teismas patvirtino, 
kad ir M.Džeksono vaikams kas 
m nes  bus skiriama tam tikra pi-
nig  suma.

Buvusi popdainininko žmona ir 
dviej  jo vyresni  vaik  motina 
D.Rou sutiko, kad K.Džekson glo-
bot  jos vaikus, teigiama bendrame 
j  advokat  pranešime. Susitarime 
nekalbama apie jokias kitas papildo-
mas pinigines išmokas D.Rou, “iš-
skyrus sutuoktin s išlaikymo t sti-

num ”. Pasak advokat , M.Džekso-
nas po skyryb  su D.Rou pats suti-
ko mok ti jai šiuos pinigus. D.Rou 
gal s matytis su savo vaikais, o su-
sitikim  “laikas, dažnumas ir pob -
dis bus nustatytas, atsižvelgiant 
vaik  interes , d l kuri  nuspr s
bendrai pasirinktas ir bendrai apmo-
kamas vaik  psichologas”, rašoma 
pranešime.

M.Džeksono jauniausi  7 m. s -
n  pagimd  surogatin  motina, ku-
rios vardas kol kas neskelbiamas.

Kameronas Daglasas (Cameron 
Douglas), Holivudo žvaigžd s Maiklo 
Daglaso (Michael Douglas) s nus, lie-
pos 28 dien  buvo suimtas kaltinant 
narkotik  laikymu. 30 met  Daglasas 
areštuotas viename Niujorko viešbuty-
je, kur laik  didel  kiek  metamfetamin
kristal . Pasak policijos atstov , jauna-
sis Daglasas planavo parduoti šiuos sin-
tetinius narkotikus. 2007 metais jis jau 
buvo sulaikytas už kokaino laikym .

K.Daglasas vienintel  kart  filmavo-
si juostoje “Šeimos reikalai” (“It Runs 
In The Family”) - kartu su t vu ir ne 
mažiau garsiu seneliu Kirku Daglasu, 
kuriam tuo metu buvo 92 metai.

Ispanijos aktor  Penelop  Krus (Penelope Cruz) kartu su 
režisieriumi Pedru Almodovaru (Pedro Almodovar) atvyko 
juostos “Šalti apkabinimai” (“Broken Embraces”) premjer
Londone. J  bendras turn  po Europos miestus pristatant nau-
j  film  nieko nestebina - garsusis režisierius, kurio filmuose 
ji nuolat vaidina, Penelop  jau seniai vadina sav ja m za.

Maiklo Daglaso sūnus 
vėl įkliuvo su narkotikais

Maiklas Daglasas su sūnumi 
Kameronu kartu filmavosi “Šeimos 
vertybėse” 2003 metais “Reuters” nuotr.

Kameronas Daglasas buvo 
suimtas apkaltinus narkotikų laikymu Nesiskiria 

su mūzaEPA-Eltos nuotr.

M.Džeksono vaikų 
globa skirta jo motinai

Maiklo Džeksono 
vaikus globos 
popkaraliaus motina 
Ketrin Džekson

“Reuters” nuotr.

Mažajį Princą Maiklą II, 
Peris ir vyresnįjį Princą 
Maiklą globos jų senelė

- Sve iuose turb t pirmiausiai pastebite baldus...
- Ne tik baldus pastebiu, visus produktus, kuriais prekiau-

ju: aksesuarus, netgi restoran rang . Nu jus  kok  nors 
restoran  visada domu užmesti ak  virtuv  - kaip viskas 
atrodo. Kai atsis dame prie stalo su kolegomis, praside-
da: kokia l kšt , kokia mark , kokie rankiai, kas ten 
virtuv je stovi, ant kokios k d s s dime ir t.t. (Juo-
kiasi.) ia papras iausiai yra darbo liga.

- Koki  kavini  interjerus išskirtum te 
kaip pavyzdžius?

- Vienas iš gražiausi  yra “Palangos” viešbu-
tis, kur  kuriant esame dalyvav . Gerai, kai klien-
tas žino, ko nori, ir turi skon .

- Kokias pastebite lietuvi  klaidas ku-
riant interjer ?

- Dažniausia klaida ta, kad klientai k rimo
nepatiki profesionalams ir bando sikišti. Asme-
niškumas, be abejo, turi b ti, bet klientas nepa-
darys geriau už profesional . Kitados Lietuvoje 
buvo ypa  ryški kopijavimo banga: dizaineriai, in-
terjero specialistai k r  kopijavimo b du, - kas ge-
rai padaryta, band  kopijuoti ir darbus atlikti dešimt 
kart  pigiau.

- Kokia dabar vyrauja interjero mada?
- Žmon s nebenori pirkti kopijos, nori originalaus in-

terjero - t.y. iš turimo biudžeto siekia geriausio nestandar-
tinio rezultato. Žmon s jau prad jo suprasti, kad patirtis yra 
vienas iš brangiausi  turt .

- Kuo skiriasi italas klientas nuo lietuvio?
- Pavartosiu t  pat  žod  - “patirtis”. Italai gyvena tam ti-

krame “interjero pasaulyje”, turin iame sav  grožio išd sty-
mo istorij , susiformavusi  per šimtus met  - ne per penkio-
lika, kaip Lietuvoje. Italas turi daugiau vidin s patirties negu 
žmogus, kuris, pabuv s tris kartus užsienyje, sivaizduoja 
gal s atkartoti tai, k  yra mat s. Dažnas lietuvis toliau savo 
tvoros nemato. Norint sukurti k  nors gražaus visa reikia 
derinti su bendra aplinka. Net labai turtingi žmon s gali daug 
išleisti kiemo tvarkymui, fasadui, ta iau kai prieinama prie 
interjero... svetain  bus prabangi, o vaiko kambarys - bet koks. 
Negalima nepaisyti bendro lygio.

- K  reiškia išlaikyti “bendr  lyg ”?
- Prad j s nuo tam tikro lygio, negali jo sumažinti arba 

pakelti. T  objekt , kurie prad ti vienu lygiu ir užbaigti tuo 
pa iu, Lietuvoje yra labai nedaug. Lietuviai gali daug išleis-
ti grindims, bet kai lova pasi loma už dešimt t kstan i  lit ,
jau atrodo brangu... Arba juokinga, kai du t kstan iai lit
išleidžiami vienoms durims, o kilimas prie dur  negali kai-
nuoti daugiau negu trys šimtai lit ... Nereikia maišyti koky-
biško produkto su nekokybišku, nes galutinis rezultatas iš-
eina itin prastas. Protingiau b t , jei žmogus nebandyt
pasirodyti tam tikrose vietose, o papras iausiai padaryt
vieno lygio produkt .

- Lietuviai pasirodyti link  labiau nei italai?
- Be jokios abejon s. Italijoje už pasirodym  teks susimo-

k ti: antras namas apmokestinamas kitaip nei pirmas, pra-
bangus automobilis yra apmokestinamas kitaip negu papras-
tas ir t.t. Lietuviai neturi tos problemos. Buvo keista, kai prieš 
ger  dešimtmet  imta keisti automobilius, tarsi visi b t  tap
milijonieriais. Atsirado tiek nauj  BMW, “Audi” ir “Merce-
des”... Kaip gali sau leisti žmogus, gyvenantis sename aptriu-
šusiame bute su senais baldais, sigyti prabang  nauj  auto-
mobil , bet nesusitvarkyti buto?

- Kaip manote, verslininku gimstama ar tampa-
ma?

- Manau, kad gimstama, bet to lietuviai dar nesupranta. 
Supras tada, kai bankroto statymas bus taikomas fiziniams 
asmenims. Tada supras, kad verslininkas yra ne tas, kuris 
bando po kelis kartus ir vis nes kmingai. Verslininkas yra tas, 
kuris prisiima atsakomyb  už savo veiksmus.

- Koki  didžiausi  nuolaid  taikote baldams?
- Kas tai yra nuolaida? Ar j s nu j  parduotuv  ieš-

kote nuolaid , ar bat , drabuži , kit  dalyk ? Aš asme-
niškai ieškau daikt . Ieškau geriausio varianto už tuos 
pinigus, kuriuos galiu išleisti tam daiktui. Nuolaida yra 
galimyb  sutaupyti. Be abejo, sunkiu laikotarpiu šiokia 
tokia nuolaid l  turi b ti, bet ne didesn  nei penki 
dešimt procent . Didesn  nuolaida nebetenka pras-
m s. Tada reikia geriau vertinti savo finansines ga-
limybes. Neetiška daryti nuolaid  tiems klientams, 
kurie ne šiandien, o prieš metus yra sigij  produkt .
Tie žmon s b t  apgauti.

- Gr žkime  laikus prieš septyniolika met  - 
kas buvo sunkiausia sitvirtinant Lietuvoje?

- Sunkiausias dalykas, kad nebuvo kavos. Esu kavos 
fanatikas. Viskas išsisprend , kai atsirado kavos virimo 
aparatai ir “teisinga” kava. Maisto produktai labai 
skiriasi, bet visada sakau: jei nori išgyventi tam 
tikroje šalyje, turi priprasti prie toje šalyje vy-
raujan i pro i . Tod l atvažiavus  Lietuv

tik tis kiekvien  dien  valgyti moliusk , “kriaukly i ” nai-
vu, nes šioje šalyje toki  produkt  n ra.

- Lietuvoje žuvies nevalgote?
- Ne, žuv  valgau tik švieži , kaip turistas gr ž s  Italij .
- Esate vienas iš populiariosios sostin s vynin s

“Tappo d’oro” savinink . ia j s suman te vežti ita-
lišk  s ri  ir Parmos kumpeli ?

- Mes kartu. (Šypsosi.) Reik jo prie vyno kokios 
nors užkandos - atsirado s riai, kumpiai ir t.t.

- Tiesa, kad vynin  administruojanti UAB 
“Tempo Libero” buvo kurta ne komercijos 
tikslais?

- Taip, pats pavadinimas skamba kaip “laisvalaikis”. 
Mes, keturi verslininkai, turintys kitus verslus, sugalvojo-

me imtis veiklos ne savo srityje - kaip hobio. Tas hobis buvo 
vyno prekyba. Viskas prasid jo nuo vyno fasavimo Lietuvoje 
ir perpardavimo. Tur dami pakankamai vyn , atidar me pir-
m  vynin . Tai ne pagrindin  m s  gyvenimo dalis - laisva-
laikis, d l to ir nesinori “laužyti” kain , kad iš to daug uždirb-
tum - svarbu, kad išsilaikyt  strukt ra. Praeit  savait  vilnie-
iams pasi l me antrin  “Tappo d’oro “ variant  prie up s.

Tai nauja vieta, tarp Mindaugo ir Žaliojo tilto, skirta maloniai 
praleisti laisvalaik .

- Kas jums yra prabanga?
- Mano darbas yra mano hobis - hobis yra mano darbas. 

Prabanga - kai gali apie juos negalvoti ir pails ti. Many iau,
kad daugeliui žmoni  prabanga yra ramyb s suradimas. Kai 
pinigai yra neribojami, neb ra prabangi  dalyk .

Jūsų pageidavimų ir pasiūlymų laukiame: stilius@respublika.net
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Lietuvoje polinkis pasirodyti neapmokestinamas kaip Italijoje
Kaip pats juokaudamas sako, Lietuvoje atsidūrė “per klaidą”. Prieš septyniolika metų viską pradėjęs nuo nulio, šiandien mūsų 
šalyje valdantis itališkų baldų, restoranų ir virtuvės įrangos prekybos verslą, puikiai lietuviškai kalbantis italas pasakoja 
apie dažniausiai lietuvių daromas interjero klaidas ir nūdienos taupymo ypatumus. “Kaip gali sau leisti žmogus, gyvenantis 
sename aptriušusiame bute su senais baldais, įsigyti prabangų naują automobilį, bet nesusitvarkyti buto? - stebisi Lietuvoje 
gyvenantis vyras. UAB “Spekas” ir ko” direktorius, vienas iš populiariosios sostinės vyninės “Tappo d’oro” savininkų 
FULVIJUS KANČELIS (Fulvio Cancelli) atsako į “Laisvalaikio” klausimus.

Genutė ŽALIENĖ

Susipažinome Palangoje prie 
žuvies kiosko. Kai rinkomės 

tuos pačius skumbrių 
pelekus sustojo saulė, 

iškrito centai ir 
trinktelėjo žaibas. 

Gal tai meilė?

“ Juokinga, kai du tūkstančiai litų išleidžiami 
vienoms durims, o kilimas prie durų negali 
kainuoti daugiau negu trys šimtai litų

Fulvijus Kančelis

“ Atvažiavus į Lietuvą tikėtis kiekvieną dieną valgyti moliuskų, 
“kriauklyčių” - naivu, nes šioje šalyje tokių produktų nėra

Fulvijus Kančelis

“ Buvo keista, kai prieš gerą dešimtmetį imta 
keisti automobilius, tarsi visi būtų tapę 
milijonieriais. Atsirado tiek naujų BMW, 
“Audi” ir “Mercedes”

Fulvijus Kančelis
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Aušra, 39 m., finansinink
Park  vertina: 9 balai

Su vyru ir s numi  Vingio park
atvykstam keliskart per m nes  - 
pasportuoti. Dabar s nus mokosi 
važiuoti riedu iais, paskui bus mano 
eil  - norime išmokti važin tis visa 
šeima. (Šypsosi.) Dabar, po 
sutvarkymo, parke ir gražu, ir 
tvarkinga, ir yra k  veikti.

Asta, 36 m., gamybos vadov
Park  vertina: 9

Parke lankausi nuolat. Ateinu su 
vyru ir dukra. Dabar, kai rengta 
nauja vaik  aikštel , pramogauti 
parke pigiau, nes prieš rengiant ši
aikštel  tebuvo mokami atrakcionai. 
Pasigendu vaikams tinkamo maiti-
nimo. Parke si lomas maistas daž-
nai nešviežias, tod l nusprend me
maist  atsivežti iš nam .

K stutis, 40 m., reklamos ir 
rinkodaros specialistas 
Park  vertina: 8

Vingio parke aktyviai leidžiame 
laisvalaik . Kai tik geras oras, iumpame 
riedu ius, dvira ius. Šiandien band me 
leisti aitvar . Po Dain  švent s Vingio 
parkas - pasaka. Vilniuje n ra geresn s
vietos poilsiui. Bet prieži ros tr ksta. 
Pavyzdžiui, jau nebeveikia vos rengti 
vandens iaupai, asfalto takeliai 
puik s, bet jie nuolat šeš lyje ir 
dr gni, nevalomi - per kelerius metus 
suirs, o priži rimi b t  tinkami 
naudoti ilgai. Ir labai bais s, ne vietoje 
tie vaikams skirti atrakcionai.

Žilvinas, 37 m., policininkas 
Park  vertina: 10 

 park  ateinu kart  per savait
su vaikais. Apeiname vaikiškas 
pramogas - žaidim  aikštel ,
atrakcionus. Aš pats dažnai minu 
dvirat . Vingio parkas puikus - 
neturiu prie ko prikibti.

Populiarieji Vilniaus par

Šeimos su vaikais telkiasi erdvioje, 
modernioje žaidim  aikštel je. Joje 
renginiai skirti vairaus amžiaus vai-
kams, yra ir tinkan i  suaugusiesiems 
pasportuoti. rengti mokami vaikiški 
atrakcionai: pernelyg viskas suspaus-
ta, pasen , morališkai atgyven .

Dar pernai netoli kavin s “Lakš-
tingala” gyven  žv reliai iškelti, užtat 
netoli buvusio žv ryn lio atsirado nar-
vas su pov  šeimyn le - šiuo metu yra 
jaunikli . Besidomintieji augalija gali 
apsilankyti viename iš Vilniaus uni-
versiteto Botanikos sodo skyri .

Bene daugiausia veiklos galimy-
bi  ne tik vaikams, bet ir suaugusie-
siems si lo pa iame Vingio parko cen-

tre sik r s sportinio inventoriaus 
nuomos punktas. Kaip ir atrakcionai, 
jis veikia visomis savait s dienomis.

Kioske galima sigyti m saini
ir dešraini , kavos ir kit  g rim ,
vairi  užkandži . Si loma cukraus 

vatos ir kukur z  sprag si , led .
Norintieji rim iau pavalgyti gali 
rinktis iš kavin s “Lakštingala” pa-
tiekal . Ta iau ši pasi la parko lan-
kytoj  netenkina, daugelis j  ruoš-
damiesi  iškyl  gamtoje kuprin n
simeta maisto iš nam .

Beje, Vingio parke, kaip tikrame 
miške, daug uod . Saul je j  nejus-
ti, bet sutemus ar net dien  paunks-
n je - neatsiginsite.

Vieną savaitgalio popietę “Laisvalaikis” aplankė populiariausias sosti-
nės rekreacines zonas - Sereikiškių ir Vingio parkus. Domėjomės, kokios 
veiklos galimybės bei paslaugos siūlomos vasaros savaitgalį mieste 
liekantiems gyventojams. Savo nuomone apie parkus pasidalijo ir jų 
lankytojai. Išvada viena - kad parke žmogus turėtų ką veikti ir jaustųsi 
patogiai, būtina investuoti į infrastruktūrą bei jos priežiūrą.
Elena NIKONOVAITĖ 

Vingio parko lankytojus ėda uodai
Palyginti su Sereikiškėmis, Vingio parke savaitgalį gyvenimas verda. Su-
prantama: jame yra ką veikti, tad ir žmonių daugiau, ir besirenkanti pu-
blika įvairesnė. Prieš Dainų šventę parkui atnaujinti Vilniaus miesto sa-
vivaldybė skyrė 4 milijonus litų, tad parkas ne tik labiau pritaikytas pra-
mogoms, bet ir malonesnis akiai: išlyginta ir žole užsėta prieš estradą 
esanti aikštė, sutvarkyti takai ir suoliukai, apšvietimas, vandens čiaupai, 
pastatytos naujos šiukšliadėžės.

PRAMOGOS IR PASLAUGOS

Aplinka - centrin je aikšt je švaru, bet atokesn se parko vietose 
šiukšli  daugiau.

renginiai - nauji suoliukai, išlieti lyg s asfalto takai; iš keturi  van-
dens iaup  normaliai veikia tik vienas.

Vaikams - nauja žaidim  aikštel  ir anks iau pastatytos medin s;
atrakcionai (3-6 Lt, veikia ištis  savait ); velokartai,  dvira iai, paspirtu-
kai, riedu iai (8-9 Lt); rengtas narvas su pov  šeimyn le.

Suaugusiesiems - velokartai, dvira iai, paspirtukai, riedu iai (8-9 Lt), 
Botanikos sodas (bilietas - 2-4 Lt, ekskursija užsakoma tel. (8-5) 233-01-60).

Maistas - kioske prekiaujama užkandžiais ir g rimais; veikia kavin
“Lakštingala”.

Tualetai - nemokamas lauko tualetas; didesni  patogum  gali tik tis
kavin s “Lakštingala” klientai.

Nuomonė 
apie Vingio parką

Atnaujinti Vingio parko takeliai 
idealūs ne tik pasivaikščioti, bet ir 
važiuoti riedučiais, dviračiais

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Parke įrengtame narve 
gyvena povų šeimynėlė

Iš kelių geriamojo vandens čiaupų 
normaliai beveikia tik vienas

Centrinėje parko dalyje 
pastatyti nauji masyvūs suolai

Vaikams siūloma pramoga - 
mokami atrakcionai
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Maisto pasirinkimas Sereikiški
parke skurdus: eidami nuo Katedros 
aikšt s nepraeikite vienintelio led
vežim lio, kuriame galima sigyti ir 
g rim . Patenkantys  Sereikiškes pro 
vartus priešais juos išvys kiosko prin-
cipu veikian i  “Parko užkandin ”.

Tuo tarpu pilies pap d je it se-
nas laužas riogso neveikianti lauko 
kavin , kurioje kadaise laižyti ledai 
iki šiol daug kam kelia sentiment .

Suaugusiesiems parke, išskyrus 
mokamus teniso kortus, nesi loma
joki  pramog . Aktyvesnieji atmina 

dvira iais. Kas  krepš simeta kny-
g , kas trupini  nuo stalo susižeria 
- balandžiams lesinti, kas kortomis 
pliekia.

Regis, vienintelis parko pranašu-
mas yra gamta: seni dideli medžiai, 
apsaugantys nuo karš io ir net lietaus 
(daugiau nuo lietaus parke nepasi-
sl psi niekur), ypating  atmosfer
suteikia sruvenantis Vilnios vanduo. 
Infrastrukt ros parke iš esm s n ra, 
nors šlav jai dirba gerai: parkas šva-
rut lis. Klombos, išskyrus pagrindin
g lyn , apsodintos skurdžiai.

Sereikiškes gelbsti gamta

PRAMOGOS IR PASLAUGOS

Aplinka - labai švaru, bet žol  pjaunama per retai, po lietaus ant 
tak  kaupiasi balos.

renginiai - suoliukai tvarkingi, šiukšliad ži  pakanka.
Vaikams - automobiliuk  nuoma (5 min. - 5 Lt); nauja žaidim  aikš-

tel , geros b kl s ir senoji medin , bet ji nepopuliari.
Suaugusiesiems - mokami teniso kortai.
Maistas - led  vežim lis (ledai, vanduo ir kiti g rimai); prieš Se-

reikiški  parko vartus - kavin  “Parko užkandin ” (kava, sultys, ledai, 
kebabai, alus), dirba 10-23 val.

Tualetas - po Dain  švent s atnaujintas, yra liftas ne galiesiems,
mokamas (1 Lt), dirba iki 21 val.

Pačiame Vilniaus centre esančios Sereikiškės vidurdienį buvo apytuštės. 
Dažniausi parko lankytojai - mamos su vaikais. Nauja žaidimų aikštelė ir 
senoji medinė, kelios nuomojamos plastikinės mašinėlės - tai visos mažie-
siems lankytojams siūlomos pramogos. Anksčiau čia veikusių atrakcionų ir 
kavinės nebėra.

Laima, 22 m., bedarb
Park  vertina: 8

Man Sereikišk s patinka. Dažniau-
siai  park  ateinu viena - tiesiog ramiai 
pasivaikš ioti. ia negird ti miesto šur-
mulio, galiu pab ti su savo mintimis. 
Tiesa, anapus Vilnios labai dažnai b na 
iškryp li  (eksbicionist  - red. past). 
O dabar, pavyzdžiui, noriu led , bet ap-
linkui nematyti n  vieno kiosko.

Danut , 42 m., mokytoja 
Park  vertina: 6

Dažniausiai parke lankausi savait-
galiais. Mano dukryt  dar maža, 3 m -
nesi , tod l man patinka, kad parke 
tylu, be to, yra daug medži , švaresnis 
oras. Parko tr kumai - per mažai vai-
k  aikšteli . Buvo pastatyta medin ,
bet j  sulauž  ir nebesuremontavo.

Liuda, 53 m., verslinink
Park  vertina: 5

Tai mano vaikyst s parkas,  j
ateidavome su t iu ir mama. Tiesa, 
tada Sereikišk s buvo kitokios: 
atrakcionai, pardavin jami balionai, 
ledai, kreiv  veidrodži  kambarys. 
Atsivedžiau an k , bet jau ir atrak-
cion  nebeliko - pernai dar buvo. 
Infrastrukt ros ia n ra jokios. Tik 
graži, jaukumo suteikianti gamta. Po 
park  galima tik pasivaikš ioti.

Raimondas, 33 m., 
vadybininkas,
Irma, 26 m., psicholog
Park  vertina: 8

Atvažiavome  Sereikiškes tiesiog 
pasivaikš ioti. Viskas ia puiku. Ne-
sinori parke nieko keisti, nebent at-
naujinti takelius. Pavyzdžiui, juos b -
t  galima užberti smulkiais akmenu-
kais - nebereik t  j  priži r ti, ne-
likt  purvo ir bal . Ir b t  gerai, jei 
t  pilies kalno pap d je neveikian i
ledain  kas sutvarkyt . Nedidel s ka-
vin s Serekišk se tr ksta.

Nuomonė 
apie Sereikiškių parką

Vienintelė vaikams Sereikiškėse siūloma 
pramoga - automobiliukų nuoma

Ką veikti Sereikiškėse, lankytojai 
turi susigalvoti patys

Moderni vaikų žaidimų 
aikštelė tokia paklausi, 
kad vaikams ir 
tėveliams joje 
pasidaro ankšta

Prie Gedimino 
pilies kalno 
stovinti 
apleista 
ledainė 
sudaro slogų 
įspūdį
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Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Remtasi pranc z  patirtimi

“Pirmiausia planavome rengti 
tik poilsiaviet  ir restoran . Bet su-
pratome, kad teritorija likt  pusiau 
nepanaudota”, - trij  verslo partneri
iniciatyvos pradži  prisimena parko 
bendraturtis ir vadovas Rolandas 
Šimkevi ius. Jo manymu, 18 ha pri-
vatizuoto miško ploto visiškai pakan-
ka, kad vieni kitiems netrukdydami 
išsitekt  ir pramogautojai, ir ieškan-
tieji ramyb s. D l to nauj  paslaug
erdv  prie Gilušio ežero nutarta va-
dinti ir pramog , ir poilsio parku.

Nuotyki  parko su lyn  trasomis 
id j  pasufleravo kalvotas šios vie-
tos reljefas. Ta iau kurti j  nutarta 
ne pagal Lietuvoje ir Latvijoje jau 
veikian i  park  pavyzd . Ieškota 
autentiškesnio šaltinio.

“Šioje srityje madas diktuoja 
pranc zai, j  šalyje veikia apie 400 
pramogas lyn  trasose si lan i
park ”, - kur link dairytasi, pasako-
jo R.Šimkevi ius.

“Anupriški ” lyn  keliai su kli -
timis rengti remiantis pranc z  pa-
rengtais europiniais reikalavimais. 
Be to, lietuvi  konsultuoti buvo at-
vyk s ir pirm j  nuotyki  park
Pranc zijoje k r jas Pjeras Gajus 
Peretas (Pierre Gay Perret).

“Tarzano” šuoliui reikia dr sos

Pasak R.Šimkevi iaus, identišk
nuotyki  park  sukurti ne manoma, 
nes s lygas diktuoja vietos reljefas 
ir medžiai. Nors “Anuprišk s” - tik 
ketvirtas didesnis lyn  tras  parkas 
Lietuvoje, pasistengta, kad jo kli -
tys ir atrakcijos kuo mažiau atkar-
tot  jau esan ias.

Pramogautojai ia gali rinktis net 
devynias skirtingo sud tingumo tra-
sas, rengtas 2-10 metr  aukštyje. 

Aštuonios j  - nuo papras iausios
mokymui skirtos “geltonosios” iki 
sud tingiausios “juodosios” - vadina-
mos tradicin mis, mat jomis einama 
prisisegus prastus saugos diržus. 
Apskai iuota, kad vienu metu jose 
gali pramogauti apie 100 žmoni .

Pa iai originaliausiai trasai “Žmo-
gus voras”, pasak k r j , analog  ne-
rastum ne tik Lietuvoje, bet ir kitose 
Baltijos šalyse. Jai veikti nereikia pri-
sisegti lyn , apsaug  garantuoja apa-
ioje ištemptas didelis tinklas. “Šia 

trasa džiaugiasi ir mažiausi parko lan-
kytojai, kuriems tr ksta gio lipti ir 
naudotis saugos ranga kitose. “Žmo-
gaus voro” tinklu jie pasinaudoja bent 
kaip batutu ir jau iasi papramogav
drauge su kitais”, - trasos universalu-
m  pasteb jo parko vadovas.

Daugiausia fizinio paj gumo ir 
ryžto reikia norint pereiti “juod j ”
tras , kurioje laukia sud tingiausios 
ir aukš iausiai rengtos kli tys. Trasa 
baigiasi vadinamuoju Tarzano šuoliu. 
“Tai šiek tiek primena šuol  su guma, 

kelet  sekundži  žmogus krinta lais-
vu pagrei iu, o v liau sitempia lynas, 
ir šokantysis atsiduria tinkle”, - dau-
giausia adrenalino teikiant  išbandy-
m  apib dina R.Šimkevi ius.

Pasak jo, ties “Tarzano” šuolio 
aikštele dienai baigiantis galima iš-
vysti didžiausi  pramogautoj  susi-
b rim . Vieniems reikia laiko dr sai 
sukaupti, kiti, jau nušokusieji, tiki-
n ja, kad tai nieko baisaus.

“Ne veikusieji trasos dažniau-
siai gr žta to padaryti jau kit  dien ”, 
- pramogautoj  atkaklumu stebisi 
parko vadovas.

Visi apdrausti

Prieš pramogaudami nuotyki
parko lankytojai turi pasirašyti sutar-
t , kad laikysis saugaus elgesio tai-
sykli , o v liau priži rimi instrukto-
riaus turi pereiti mokom ja trasa. 
Visi lankytojai yra draudžiami nuo 
nelaiming  atsitikim . Parko steig -
jai yra sigij  ir civilin s atsakomyb s
draudim . Iki šiol draudžiam j vy-
ki  “Anuprišk se” n ra pasitaik .

Vykstant laipioti trasomis patar-
tina pasir pinti patogia sportine 
avalyne ir judesi  nevaržan ia ap-
ranga. Rankas saugan ias pirštines 
bus galima sigyti parko kasose. 
“Si lau sid ti ir rankšluost  - juk po 
tras  visi b na šlaput liai”, - pataria 
parko vadovas ir džiaugiasi, kad vie-
ninteliai iš nuotyki  park  gali pa-
si lyti smagiai išsimaudyti ežere.

Nors restoranas parke dar ren-
giamas, alkio kirmin ia si loma 
numalšinti kibinais, ledais, parduo-
dami gaivieji g rimai ir alus.

Darbo laikas I-VIII, 10-22 val.
Paskutiniai lankytojai leidžiami 

19 val.
Vietas rezervuoti telefonu 

(8 611) 444 45 arba internetu (www. 
anupriskes.lt)

“Anupriškės”: nauji išbandymai Tarzano pasekėjams
Trakų rajone, Gilušio ežero pa-
krantėje, birželio pabaigoje ati-
darytą nuotykių parką “Anupriš-
kės” atranda ne tik stiprių pojū-
čių ištroškę pramogautojai. Jau 
dabar čia laukiami ir keliantieji 
pobūvius. Vasaros pabaigoje ren-
giasi pakviesti šviežių upėtakių 
ir miško gėrybių skanėstais vi-
liosiantis restoranas. Ilgainiui šią 
vietą turėtų pamėgti ir norintieji 
tiesiog gerai pailsėti gamtoje.

KAINYNAS

                                            8 tradicin s trasos         Trasa “Žmogus voras”            Visos trasos
Moksleiviams ir studentams             29 Lt                          10 Lt (0,5 val.);   15 Lt (1 val.)                     39 Lt
Suaugusiesiems                           44 Lt                       12 Lt (0,5 val.); 18 Lt (1 val.)                 54 Lt

Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida 2 nuotykių 

parko bilietams

Unikalia “Žmogaus voro” trasa 
pramogautojai laipo neprisirišę lynų, - 
juos saugo apačioje ištiestas tinklas

“Anupriškių” trasų įvairovė -
viena didžiausių Lietuvoje

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Organiškai į miško aplinką 
įkomponuoti nameliai neilgai trukus 
bus pasiūlyti poilsiautojų nakvynei

Daugiausiai adrenalino 
teikia “Tarzano” šuolis
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Vienintelis Lietuvoje naktinis 
klubas ant rat  “Olialia Party Bus” 
pakeit  išvaizd . Nuo šiol šv sti 
bus dar linksmiau, nes pramoginio 
autobuso išor , išmarginta poppie-
šiniais, pakelia kelyje sutikt  žmo-
ni  nuotaik . lip  “Olialia Party 
Bus” pasijusite tarsi klubo VIP zo-
noje su atskiru baru ir barmenu, 
minkštasuoliais, šoki  aikštele, 
šviesos muzika ir televizoriais. O 
svarbiausia, patys pasirinksite 
maršrut . Beje, jo neb tina br žti 
tik Vilniaus gatv mis. Kai už lan-
go vasara, galite linksmindamiesi 
keliauti prie ežer  ar j ros. si-
vaizduokite - šokate, ragaujate 
kokteilius, plepate su draugais ir 
tik vairuotojas žino, kad paskutin

stotel  - paj ris. Tai puiki id ja 
sve ius norintiems nustebinti 
švent s organizatoriams. “Olialia 
Party Bus” ypa  pam go šven ian-
tys vestuves, mergvakarius ir ber-
nvakarius. Ta iau originalioms 
linksmyb ms ne visada b tina 
švent . Trisdešimt žmoni  vienu 
metu galin io priimti autobuso 
nuomos kaina - 1000 Lt dviem va-
landoms su g rimais. Papildomos 
valandos - po 400 Lt.

“Laisvalaikio” inf.

Spalvingesnis ir linksmesnis “Olialia Party Bus”

Su “Laisvalaikio” arba 
“Maestro Olialia” 

kortel mis nuomai taikoma 
10 proc. nuolaida.

Rugpj io 14 dien  “Olialia Cola” ir interaktyvioji IP televizija “Pen-
ki TV” pakvies visus  nepamirštam  “T s  danguje”. Tai projektas, ku-
rio Lietuvoje dar nebuvo. Savo naujojo televizijos dizaino proga “Penki 
TV” dovanos dvigub  Vaido Baumilos ir Soliario koncert  ant “Europos” 
dangoraižio stogo. Sve i  laukia “Impuls” dovanos, švies  šou, specialiai 
šiam koncertui surinktas garsas ir gaivinanti “Olialia Cola”. Renginio 
organizatoriai žada nepamirštamus vaizdus ir potyrius kiekvienam apsi-
lankiusiam. Nepamirškite - aukš iau tik dangus!

“Laisvalaikio” inf.

Dvigubas 
“Tūsas danguje”

Soliario ir Vaido Baumilos 
(nuotr. dešinėje) koncertas - 
“Europos” dangoraižyje

Organizatorių nuotr.
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Be jos,  Lietuv  pirm  kart  atvyksta ir pa-
ios Ellen Allien atrastas Thomas Muller. Kas-

dien populiar jantis pranc zas klube “Gravity” 
pristatys savo tikro garso elektronin s muzikos 
program . Sve ius iš reivo sostine vadinamo 
Berlyno kaitins ir atšaldys Pagalv  ir Pupa.

Pusantr  met  deryb  ir laukimo

Beveik septynis šimtus žmoni  savo 
pirm j  diskotek  klube “Gravity” 2007-
aisiais pritraukusi 40-met  panel s veidu 
yra kiekvieno pasaulio klubo geidžiamiau-

si  diskžok j  s raše. Ellen Allien yra s -
kmingo renginio garantas. Bet tai netur t
stebinti. Apie ši  techno deiv  pasaulio mu-
zikos ir mad  žurnalai paraš  tiek daug, kad 
surinktos citatos bei komplimentai užpil-
dyt  kelis pranešimus spaudai. Šoki  mu-

zikos “mašin ” liaupsina ir giria ne tik žur-
nalistai bei viso pasaulio elektronin s mu-
zikos gerb jai, bet ir kolegos - vienas už 
kit  garsesni prodiuseriai bei diskžok jai. 
Savo simpatij  Ellen Allien neslepia joki
pristatym  nereikalaujantys “Modeselek-
tor”, DJ Hell, James Zabiela, Richie Haw-
tin, Apparat, Sven Vath, Ricardo Villalobos 
ir daugelis kit .

Tikra šoki  muzikos žvaigžd  Ellen Al-
lien yra iš t , kuri  vadybininkai prieš para-
šydami galutin  “taip” metus rašo “ne”, ta, 
kuri groja didžiausiuose pasaulio renginiuo-
se, keliauja išvien su savo vadybininkais bei 
reikalauja tik verslo klas s skrydži  ir pen-
ki  žvaigždu i  viešbu i . Žinoma, nepa-
miršta ir brangiausi  g rim  bei b tinai ma-
žiausiai penki  nes moning  pageidavim
- ir tik d l reklamos. Derybos d l antrojo 
Ellen Allien pasirodymo prasid jo iš karto 
po pirmojo jos šou ir užtruko daugiau nei 
pusantr  met .

Diktuoja ir diskotek  aprangos kod

Šio penktadienio sp dingos rengini  se-
rijos “Nat raliai” akcentas ne tik labai popu-
liari diskžok ja, prodiuser , garsiosios raš
kompanijos, kuri kaip tik šiuo metu šven ia 
savo dešimties met  jubiliej , “Bpitch Con-
trol” bos , daininink , aktor , fotomodelis, 
rengini  organizator , ji ir vis labiau žinom
mados kolekcij  autor . Visai neseniai Ellen 
Allien pristat  savo nauj  kolekcij , sudary-
t  iš dviej  dali  - “City Lights” bei “24 Hour 
Jeans”. Deja, kol kas Ellen Allien mados na-
m  sukurt  drabuži  galima sigyti tik Ber-
lyne, Romoje ir Tokijuje. Visgi svarbiausia 
jos karjeroje yra muzika. Populiar s 4 soli-
niai albumai, nepaprastai s kmingas rašas 
“Orchestra of Bubbles” su Apparat ir net 7 
miksuoti rinkiniai patys savaime yra iškal-
bingi. Jos sugr žimas tikrai buvo labai lau-
kiamas.

“Laisvalaikio” inf.

Vienas brangiausi  diskžok j  pasaulyje 
spalio 3 d. naujojoje sostin s pramog  ir kon-
cert  erdv je “Teatro arena” taps pagrindine 
išskirtinio renginio “Bubble Rouge” žvaigž-
de ir atliks gyvai savo program . Pranc zija
turi tik tris tokio masto pasaulinio lygio disk-
žok jus - tai Bob Sinclar, neseniai Lietuvoje 
apsilank s David Guetta ir pirm  kart  m -
s  šal  atvykstantis Martin Solveig. Visi jie 
labai skirtingi, bet beprotiškai populiar s šo-
ki  muzikos solistai.

Berniukas, kuriam ne tik tinai sekasi

Nepaprastai k rybingam ir visada origina-
liam Martin Solveig - 33-eji. Skirtingai nei ki-
tos šoki  muzikos žvaigžd s, labiau ger  ber-
niuk  nei sekso dievait  primenantis Pranc -
zijos TV serial  aktorius, radijo laid  ved jas, 
diskžok jas, prodiuseris ir vokalistas gali pa-

sigirti nepaprastai s kminga karjera. Jo s -
km s užtekt  mažiausiai trims atlik jams.

Martin Solveig tiek Pranc zijoje, tiek už 
jos rib  yra tap s tikru šoki  muzikos simbo-
liu. Jis yra suk r s ne vien  superhit  bei yra 
gav s daugel  garsi  muzikini  apdovanojim ,
ir ne tik. Bene svarbiausias apdovanojimas 
jam buvo teiktas pernai ruden , kai Pranc -
zijos kult ros ministr  už kult rinius nuopel-
nus šaliai jam seg  kavalieriaus ordin .

Visk  prad j s nuo Bob Sinclar sukurto pro-
jekto “Africanisn”, netrukus jis prad jo leisti 
savo solinius albumus. Šiandien Martin Solveig 
j  turi jau keturis. Tai - auksiniai ir platininiai, 
šimtais t kstan i  parduoti albumai “Sur la Ter-
re”, “Suite”, labiausiai j  išgarsin s “Hedonist” 
ir pats naujausias “C’est La Vie”. B tent š ra-
š  šoki  muzikos štabas gyvai pristatys Vilniu-
je. Beje, Martin Solveig buvo vienas daugiami-
lijoniniu tiražu parduoto Bob Sinclar albumo 
“Western Dream” prodiuseri .

Išskirtiniai hitai ir vaizdo klipai

Vienas žinomiausi  pasaulyje pranc z  mu-
zikant  yra išleid s per dvidešimt singl  ir di-
džioji j  dalis tapo pasauliniais šoki  muzikos 
superhitais. Sunku net visus išvardyti - tai “Ma-
dan”, “Jealousy”, “Rejection”, “Rocking Mu-
sic”, “Everybody”, “Something Better” bei pa-
tys naujausi “One, 2, 3”, “I want you” ir “Boys 
& Girls”. Šiuos Martin Solveig k rinius galima 
išgirsti mažiausiai trijuose šimtuose rinkini ,
kuriuos surinko patys garsiausi pult  meistrai 
nuo diskotek  autoriteto Pete Tong bei D.Gu-
etta iki John Digweed bei Dave Seaman.

Visus šiuos išgars jusius k rinius dar la-
biau populiarino vienas už kit domesni, 

spalvingesni ir originalesni vaizdo kli-
pai. Martin Solveig visada išsiskyr
nebanaliais vaizdo darbais, kuriuose 
niekada nepamatysi kvailo seksu-
alumo, apsinuoginusi  šok j  ir 
kit  nusp jam  dalyk . Išskir-
tinis pranc z  klip  bruožas 
- visuose j  bent vien  vai-
dmen  (dažniausiai pašie-
piant  j  pat ) b tinai turi 
suvaidinti ir pats šoki
muzikos maestro. D l
originalumo Martin 
Solveig vaizdo klipai itin 
m gstami muzikini  kanal
program  vadov  bei muzikos gerb j  visa-
me pasaulyje.

Groja kiekvien  dien

Per pastaruosius dešimt met  šis diskžo-
k jas atostogavo mažai - vakarais ir naktimis 
jis grojo, dienomis skraid  iš taško A  tašk  B, 
o per pertraukas tarp koncertini  tur rašin -
jo naujas savo dainas. Pranc zo koncertiniai 
turai po Azij , Australij  ar JAV prilygo garsiau-
si  roko grupi  turams. Tuo tarpu prabangiuo-
se San Tropezo, Ibisos, Kan  ir Monako klu-
buose bei kazino Martin Solveig gali jaustis 
kaip namuose. Ten jis pasirodo nuolat.

Šie metai n ra išimtis. Šiandien nepa-
prastai populiarus bei geidžiamas prodiuseris 
ir 2009-aisiais savo pasirodymus rengia vis 
kituose miestuose kiekvien  dien . Daug pa-
sako tai, kad ši  vasar  Martin Solveig tur s
vos kelias laisvas dienas.

Pernai šis diskžok jas kartu su David 
Guetta ir Carl Cox sureng  grandiozin  dis-

kotek  Paryžiuje, futbolo stadione “Stade De 
France”, kuriame telpa net 80 000 žmoni .
Pranc zijos futbolo ir regbio rinktini  nam
stadione anks iau koncertus reng  tik pa ios 
garsiausios grup s ir atlik jai: “The Rolling 
Stones”, Selin Dion (Celine Dion), AC/DC, 
Polas Makartnis (Paul McCartney), U2, Ma-
dona, “Depeche Mode”.

sigyti pigesnius bilietus  Martin Sol-
veig koncert  galima bilietupasaulis.lt ir 
bilietai.lt. Pirm j  500 biliet  kaina - tik 
68 litai. Šoki  muzikos gerb jai tur t
paskub ti, nes v liau bilietai brangs.

“Laisvalaikio” inf.

“Natūraliai” dovanoja svarbiausią vasaros diskoteką Vilniuje su Ellen Allien
Prieš septyniolika metų viską pradėjusi Ellen Allien yra tokia madinga, kad ne tik sugeba pristatyti savo drabužių kolekcijas, 
bet ir išleisti vardinių “Adidas” batelių liniją. Jos kompozicijas galima išgirsti daugiau kaip 100 rinkinių, jos vardą pamatyti ant 
didžiausių pasaulio festivalių plakatų. Vokietės pasirodymų grafikas užimtas mažiausiai pusę metų į priekį, todėl susitarti dėl 
antrojo šou Vilniuje buvo labai sudėtinga. Visgi bene garsiausia diskžokėja pasaulyje vėl pasirodys Lietuvoje. Naują “Natūraliai” 
renginių seriją klube “Gravity” pradėjusius “Swayzak” ir T.Raumschmiere jau šį penktadienį, rugpjūčio 7 d., keis po itin sėkmingo 
pirmojo karto grįžtanti techno diva Ellen Allien.

Ellen Allien yra 
kiekvieno pasaulio 

klubo geidžiamiausiųjų 
diskžokėjų sąraše

Organizatorių nuotr.

Martin Solveig - tai nepaprastai spalvingi 
vaizdo klipai, šimtą kartų girdėtas “Eve-
rybody”, mažiausiai 300 pasirodymų per 
metus, nuotaikingasis “Jealousy”, “Jean Paul 
Gaultier” bei “Ford” reklaminis ir muzikinis 
veidas, grojimas Kanų filmo festivalio už-
darymo vakarėlyje bei per “Christian Dior” 
mados namų kolekcijos pristatymą. Jeigu 
to mažai, šiam diskžokėjui simpatijų nė 
nebando slėpti pats Prancūzijos preziden-
tas Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy), kuris jį 
kvietė į savo rinkimų agitacinius renginius.

 Į Vilnių atvyksta muzikos kavalierius Martin Solveig

Su “Laisvalaikio” kortele

-10%
nuolaida dviem bilietams

Martin 
Solveig žavi 

ir originaliais 
vaizdo klipais

Organizatorių 
archyvo nuotr.
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Toki domybi  trij  sostin s ba-
r  atstovai bei juos lyd j s g rim
bendrov s “Bennet Distributors” 
produkt  vadovas Mantas Zlatkus 
reg jo ir skanavo Laplandijoje vyku-
sioje “Finlandia Vodka” Vidurnak io 
saul s švent je.  Suomijoje, ties Po-
liariniu ratu esan io Rovaniemio 
miestelio apylink se, organizuot
tradicin  rengin  lietuvius ir dar apie 
300 sve i  iš 34 šali  pakviet  g ri-
m  gamintoja tarptautin  kompanija 
“Finlandia Vodka Worldwide”.

“Prabangesni  g rim  pristaty-
m  vakar liai pas mus dažniausiai 
vyksta didžiuosiuose miestuose”, - 
tarptautin s kompanijos sumanym
per balt sias naktis sve ius pasi-
kviesti pasigrož ti civilizacijos mažai 
paliesta Laplandijos gamta giria M.
Zlatkus. domu, kad taip “Finlandia 

Vodka Worldwide” reklamuoja ne tik 
beveik 700 met  švent s tradicijas, 
- Vidurnak io saul s švent s ritualais 
pagerbiama kasdien dosnias dovanas 
teikianti motul  gamta.

Ši švent  - tai ir puiki proga už-
siminti apie prek s ženklo “Finlan-
dia Vodka” degtin ms naudojamus 
ne kainojamus suomiškos žem s
turtus. Ant up s kranto, tarp polia-
rini  mišk  organizuotu renginiu 
gamintojai primena, kad šio prek s
ženklo g rimams naudojamas per 
t kstan ius met  grynumo nepra-
radusios versm s Rajamekio vieto-
v je vanduo, taip pat d l balt j  nak-
t  sp jantys subr sti ypatingieji 
Suomijos šešiaeiliai miežiai.

Lietuvius žav jo ne tik švent s
atrakcijos - buriantis lapi  šamanas, 
fotografams pozuojantys elniai, laso 
m tymo ir kiti tradiciniai vietos žai-
dimai. Nustebino ir aukšto lygio 

koncertas, kuriame sve iams muzi-
kavo žym s Suomijos atlik jai.

Pagrindinius vaiši  patiekalus iš 
elni  m sos ir lašišos ruoš  viena 
garsiausi  šalies vir j . O geriausi 
Suomijos bar  meistrai pluš jo 
prie... ledinio baro. “Dideli luitai dar 
žiem  buvo išpjauti ežero lede ir iki 
švent s laikyti šaldytuvuose”, - pa-
sakojo ne prasto baro rangos sub-
tilyb mis dom j sis M.Zlatkus.

Suomi  koleg  darb  atidžiai 
steb jusiam naktinio klubo “Pabo 
Latino” barmenui Deividui Mikuc-
kiui buvo ne prasta, kad daugelis 
originali  kokteili  buvo ruošiami 
su vairi  skoni  - greipfrut , man-
g , žali j  citrin  “Finlandia Vodka” 
degtin mis. Tuo tarpu Lietuvoje, pa-
sak jo, kokteiliai dažniausiai tebe-
maišomi su gryna degtine.

Vis d lto labiausiai Vilniaus bar
atstovams strigo švent je demons-
truota eksperimentini  kokteili  ga-
myba. “Pirm kart steb jome, kaip 
kokteiliai ruošiami su sausu ledu. 
Jam tirpstant, iš tauri  veržiasi tirš-
ti balti garai. Kitam kokteiliui buvo 
naudojami pasitelkiant molekulin s
virtuv s išradimus pagaminti span-
guoli  ikrai”, - pasakojo baro “Papa-
razzi” rinkodaros vadybininkas An-
drius Mendelis. Gr ž s namo vyru-
kas sako rimtai susidom j s mole-
kulin s virtuv s pasiekimais. Jis 
mano, kad netrukus panašiais g ri-
mais gal s nustebinti ir Lietuvos 
kokteili  m g jus.
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Molekuliniams 
spanguolių ikrų 

kokteiliams gaminti 
suomių barmenai 

naudojo specialius 
sifonus

“Bennet Distributors” produktų vadovas 
Mantas Zlatkus nepraleido progos įsiamžinti 
greta lapių atstovės ir šiaurės elnio

Renginio organizatorių ir 
“Bennet Distributors” archyvo nuotr.

Įstabiausia šventės 
puošmena - ledinis baras

Iš Vidurnakčio saulės šventės Laplandijoje - 
su eksperimentinių kokteilių idėjomis
Tikėtina, kad greitu laiku Vilniaus vakarėlių publika bus nustebinta 
chemijos ir molekulinės virtuvės išradimais pagrįstais kokteiliais. 
Galbūt iš šaltutėlių taurių veršis balti garai, o gal viduje plaukios 
uogų ikrai?

Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Deklaruoja autentiškum
ir saik

Pasak restorano savininko Ye 
Tiano, Taib jumi vadinamas vienas 
Kinijos miestelis, kur  garsina medi-
nis bokštas, išlik s nuo XVIII am-
žiaus. Tas pats pavadinimas restora-
no antrašt je - simbolinis pasižad -
jimas puosel ti daugiaamž  kin  vir-
tuv s patirt  ir autentiškum . O skai-
i  kombinacijos reikšm  paprastes-

n : 1+1 simbolizuoja dviej  restora-
n k rusi  bi iuli  s jung .

Restoranas orientuojasi  artimes-
n  m s  gomuriui Šiaur s Kinijos 
virtuv . Iš šiaurini  region  yra kil
ir “Tai Bei 1+1” vir jai. “Skirtingai 
nei kituose Vilniaus kin  virtuv s res-
toranuose, nesistengiame pataikauti 
vietos gyventoj  skoniui ir ruošiame 
kuo autentiškesnius valgius. Daug d -
mesio skiriame j  estetikai”, - resto-
rano principus aiškino vadovas.

Nors užsakom j  valgi  meniu ri-
kiuojasi apie 200 pavadinim , tokia pla-
ti pasi la šiais kriz s laikais, anot “Tai 
Bei 1+1” k r jo, tampa nebereikalin-
ga: “Ateityje šis s rašas maž s ir sve-
iams bus lengviau susigaudyti. Ne-

mažai kinišk  restoran  aplank  žmo-
n s jau tingi vartyti storus meniu. Kar-
tais net nežvilgter j  valgiaraš ius jie 
teiraujasi pam gt  patiekal ”.

Kaip pasteb jo restorano admi-

nistrator  Vida Navickait , tarp to-
ki  yra firmin s salotos “Tai Bei” su 
jautiena, soj  makaronais ir juodai-
siais grybais, aštri, r gštoka vištie-
nos ir balt j  gryb  sriuba, m sos
patiekalai su “Gong Bao” padažu, 
traškiai paruošti m sos gabal liai.

Iš užsakomojo valgiaraš io gali-
ma rinktis skirtingo dydžio porcijas. 
Mažos užteks pavalgyti dviem, o už-
sisakius didel  pasisotins ir 3-4 as-
men  šeima.

Daugiausia naujien  - 
pietums

Atskir  meniu restorano koman-
da yra parengusi šiokiadieniais pie-
taujantiems lankytojams, tarp kuri
daugiausia “Vilniaus verslo uosto” 
ir kit  aplinkini  biur  pastat  dar-

buotoj . Stengiamasi, kad sve iai 
šiame meniu nuolat aptikt  naujie-
n . Pavyzdžiui, dabar tarp 21 pava-
dinimo valgi  yra ir firminis patie-
kalas - keptos jautienos juostel s su 
daržov mis bei soj  padažu ir dar 
du nauji skan stai: tešloje kepti viš-
tos kumpeliai su vaisiais ir saldžia-
r gš iu padažu bei tešloje keptos 
pangasijos juostel s su esnak  ir 
sojos padažu.

Sumok j  14 lit  pietaujantys 
sve iai gaus ne tik bet kur  iš pasi-
rinkt  karšt j  patiekal , bet ir por-
cij  sriubos.

Ritualai su Pekino antimi

Verslo reikalams aptarti ar asme-
ninei šventei surengti 80 viet  resto-
rane si lomos ne tik pagrindin s sa-

l s, bet ir dvi mažesn s, skirtos 8 ir 
10 žmoni . Jose sve iai bus susodin-
ti prie apskrit  stal , gal s naudotis 
plokš iaekraniais televizoriais bei ka-
raok s ranga. Norintiesiems praban-
gos šventinis stalas dengiamas progi-
niais paauksuotais indais ir rankiais.

Švent s proga sve iai neatsisako 
paskanauti tik iš anksto užsakant ga-
minamo ypatingo kiniškos virtuv s
skan sto Pekino anties. Pageidaujan-
tiesiems si lomas ir specialus jos 
pateikimo ritualas. Sve iams matant 
traški  keptos anties odel  nulups 
patiekal  ruoš s vir jas. J  bus pa-
si lyta skanauti su daržov mis ir ki-
niškais blyneliais. V liau sve i  teis-
mui bus patiekta iš likusios anties 
virtos sriubos bei antienos ir daržo-
vi  troškinio. Šis ritualas ir trys pa-
tiekalai kompanijai atsieis 190 Lt.

Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida sąskaitai

Ant baro krašto - 
pinigus pritraukiantys 
talismanaiŠiaurietiška “Tai Bei 1+1” virtuvė lietuvių 

skoniui nepataikauja
Modernus interjeras, saikingos 
puošmenos, daug šviesos, er-
dvės, jokių raudonų žibintų ir ne 
itin malonių kvapų iš virtuvės. 
Toks pirmasis įspūdis lieka ap-
silankius sostinės verslo centre 
“Vilniaus verslo uostas” prieš 
pusmetį įsikūrusiame kinų vir-
tuvės restorane “Tai Bei 1+1”. 
Gaminant maistą čia taip pat 
stengiamasi vengti kiniškoms 
Vilniaus maitinimo įstaigoms 
įprastų standartų.

KAINYNAS

 Šaltieji patiekalai 8-19 Lt
 Sriubos 8-12 Lt

Karštieji patiekalai
 Daržovi  20-34 Lt
 M sos 22-46 Lt
 Žuvies 22-46 Lt
 J ros g rybi  24-62 Lt
 Sald siai 22-26 Lt

Virėjui Hongliangui 
Lu smagu naują firminį 
jautienos patiekalą 
siūlyti užsukantiesiems 
dienos pietų

Simono Švitros nuotr.

Ekologiškai 
nusiteikusieji gali rinktis 

daugkartinio naudojimo lazdeles, 
kiti - įprastas vienkartines

Duoklė pavadinimui - meniu 
puošianti iliustracija su žymiuoju 
Taibėjaus miestelio bokštu

Šviestuvo hieroglifuose 
užkoduoti sėkmingo verslo 
linkėjimai
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- Kokius renginius “Terraz-
za” si lo rugpj t ?

- Paskutin  vasaros m nes  ke-
tvirtadieniais restorane “Terrazza” 
vyks išskirtiniai Gy io Paškevi-
iaus, Vaido Baumilos, Manto kon-

certai. M gstantys lengv  džiaz
kvie iami pasiklausyti Nedos su 
LRT grupe. Kai kurie liepos m ne-
sio koncertai pra jo taip šauniai, 
kad, pavyzdžiui, publikos pageida-
vimu rugs j  kartosime Kosto Smo-
rigino pasirodym , tik š kart jis pa-
sirodys su Olegu Ditkovskiu.

- Kiek kainuoja bilietai  kon-
certus ir ar su “Laisvalaikio” 
kortele taikomos nuolaidos?

- Atsižvelg  situacij  rinkoje 
ir žmoni  nor  taupyti, biliet  kai-
nas padar me minimalias: 30-40 Lt. 
Su “Laisvalaikio” kortele taikoma 
15 proc. nuolaida  Manto, Vaido 
Baumilos ir Nedos su LRT grupe 
koncertus. Su viena kortele nuolai-
da taikoma 2 bilietams.

- Si lote vilnie iams ir te-
minius renginius?

- Kiekvien  vasaros antradien
“Terrazza” rengiamos vyno degus-
tacijos. Rugpj t  lankytojai gal s
daugiau sužinoti apie raudonuo-
sius ir baltuosius, pastiprintus ar 
desertinius vynus, konjak .

Penktadieniais “Terrazza” tam-
pa pasiruošimo vakar liui vieta 
“Prie Party” - groja muzikantai, 
jiems pritaria diskžok jai. Vakaro 
kokteiliai - nuo 5 Lt. jimas  “Prie 
Party” vakar lius nemokamas.

- Kas veda vyno degusta-
cijas?

- Vyno ekspertai, atstovau-
jantys g rimus importuojan-
ioms kompanijoms. Ši  žmoni

žinios ir patirtis lemia, kokie vy-
nai pasieks Lietuvos rink .

- Kam skirtos paskaitos 
apie g rimus: šios srities nau-
jokams ar žinovams?

- Kadangi degustacijoms nu-
matytos konkre ios temos, atei-
na ir vos pradedantys dom tis 
vynais, ir jau daugiau apie vyn
nusimanantys žmon s. Be to, pa-
stebiu, kad žmon s, gerai nusi-
manantys apie vyn , ateina  de-
gustacijas tiesiog paragauti eks-
pert  parinkt  vyn , gerai pra-
leisti vakaro, kurio metu ypatin-
gas d mesys skiriamas patiekia-
mo maisto ir vyno dermei. Turi-
me lankytoj , kurie dalyvavo 
visose degustacijose ir laukia b -
sim  - desertini  ar pastiprint
vyn  - degustacij , nes tai visiš-
kai naujos vyno pažinimo paskai-
t  temos m s  rinkoje.

- Kiek kainuoja vyno degus-
tacija žmogui?

- 35 Lt.  ši  kain eina ne tik 
vyn  žinovo paskaita, 3-4 vyn
ragavimas, bet ir pagal vakaro te-
m  pagaminamas šaltas bei karš-
tas užkandis. Pasteb jome, kad 
bilietas  degustacijas tampa gera 
dovana, o žmon s  degustacijas 
ateina šv sti gimtadieni , mer-
gvakari  ar tiesiog su darbo ko-
lektyvu.

- Kokie yra “Terrazza” res-
torano išskirtinumai?

- Pirmiausia restoranas sik -
r s ypatingoje vietoje. “Terrazza” 
yra miesto centre, tod l lengvai 
pasiekiamas, ir sykiu jis yra apsup-
tas gamtos: ia pat teka Neris, 
daug žalumos. Klient  patogumui 
- nemokamos ir erdvios automo-
bili  aikštel s.

- Vasar  nauj  restorano 
šeiminink  sprendimu “Terraz-
za” atnaujinta. Kaip?

- ia pasikeit  viskas - inter-
jeras, valgiaraštis,  dabartin  eko-
nomin  pad t  orientuota kainoda-
ra, pramog  pasi la. Atidaryta vy-
no krautuv l .

“Bilietai LT” ir “Terrazza” 
idėjos rugpjūčiui

Vasarojantys sostinėje kviečiami paįvairinti savo vakarus po atviru 
dangumi įsikūrusiame restorane “Terrazza”. Sporto, pramogų ir vers-
lo centre “Forum Palace”, Konstitucijos pr.26, įsikūrusiame restorane 
lankytojų laukia ne tik atsinaujinęs “Terrazza” interjeras, valgiaraštis, 
kainos, bet ir vasaros renginiai. Apie pastaruosius pasakoja renginių 
organizatorė Inga Jablonskė.

“TERRAZZA” RENGINIAI RUGPJ T :

Vaidas Baumila, “Tikras garsas”, 08 13, 40 Lt.
Neda su LRT grupe, 08 20, 40 Lt.
Mantas, tikro garso koncertas, 08 27, 45 Lt.
Baltieji vynai. Regioniniai skirtumai, 08 11, 35 Lt.
Raudonieji vynai. Regioniniai skirtumai, 08 18, 35 Lt.
Daugiau informacijos www.bilietai.lt

Vasaros rengini  amfiteatre, 
Senojoje Nemuno prieplaukoje, vi-
s  vasar  vyksta renginiai. Tai ir 
nuotaikingi bliuzo vakarai, kuriuo-
se groja amerikie i  bei angl
bliuzmenai, ir Lietuvos atlik j
koncertai. Daugelis rengini  amfi-

teatre yra organizuojami nemoka-
mai. Liepos 17 d. vyko paramos 
koncertas sarkoma sergantiems li-
goniams. Koncertavo Lietuvos es-
trados senbuviai “Rondo”, “Polia-
rizuoti stiklai”, “16 Hz” ir dar dau-
gelis kit  žinom  atlik j . Kranti-
n je vyksta ir miesto renginiai: tai 
“Kauno” ir “Hansa” dienos, “Kinas 
- mieste, miestas - kine”, pirma-
dienio diskotekos jaunimui, rugs -
jo pradžioje planuojamos “Kauno 
naktys”.

Rugpj t  amfiteatre dar vyks 
festivalio “Daugirdas Gyvai 2009” 

koncertai: rugpj io 9 d. 18 val. kon-
certuos fado žanro atlik ja portuga-
l  Joana Amendoeira. Ji pristatys 
nauj  program , kurioje savo k ri-
nius atliks su Kristupo styginiu bei 
pu iam j  kvartetais.

“Daugirdas Gyvai 2009” festiva-
l  užbaigs “Ian Siegal Band” (Didžio-
ji Britanija) rugpj io 31 d. 19 val.

“Laisvalaikio” inf.

“Daugirdas” pristato vasaros renginių amfiteatrą
Kauno senamiestyje duris at-
vėręs “Daugirdo” viešbutis jau 
antri metai kviečia kauniečius ir 
miesto svečius į įrengtą vasaros 
amfiteatrą bei lauko kavinę.

Su “Laisvalaikio” kortele

-20%
nuolaida 2 bilietams į 
renginius, vykstančius 

Vasaros renginių amfiteatre

Inga Jablonskė 
sako, kad restorane 
“Terrazza” tiek 
daug įvairiausių 
renginių, jog 
kiekvienas išsirinks 
pagal savo skonį

Sauliaus Venckaus nuotr.

Pareng  Elena NIKONOVAIT

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjūčio 6 d. Naujienos 19

“Šiuo metu šalies rinkoje paste-
bimos vis  kanceliarini  preki  vai-
kams kain  maž jimo tendencijos. 
Taip atsitiko tod l, kad kanceliarini
preki  tiek jai, atsižvelgdami  ša-
lies ekonomin  pad t  stengiasi ieš-
koti alternatyvi  preki  gamintoj ,
kurie gali pasi lyti aukštos kokyb s
prekes už patrauklesn  kain . Taip 
pat prie kanceliarini  preki  kain
sumaž jimo tur t  prisid ti ir spe-
cialios akcijos bei nuolaidos, orga-
nizuojamos prieš naujus mokslo 
metus”, - teigia “Officeday” rinko-
daros direktor  Dovil  Zaid .

Anot D.Zaid s, šiais metais 
kompanija “Officeday” mokiniams 
skirt  preki  asortiment  taip pat 
papild  pigesn mis, ta iau ne ma-
žiau kokybiškomis prek mis, pavyz-
džiui, Vengrijos kompanijos “Ico”, 
atnaujino jau gerai Lietuvoje žinom
itin kokybišk  Ispanijos gamintojo 
“Jovi” produkcij . Ši  ir kit  ben-
drov s atstovaujam  itin kokybišk
kanceliarini  preki  gamintoj  pro-
dukcijos galima sigyti tik “Office-
day” prekybos centruose.

“Iš ties  pirmoko krepšelio dydis 

labai priklauso nuo preki , kurios pa-
sirenkamos jam formuoti, tod l na-
t ralu, kad suma gali svyruoti. Ta iau 
mes visuomet atkreipiame pirk j
d mes  tai, kad renkant kanceliari-
nes priemones pirmokui reik t  at-
kreipti d mes  kuprin s, parkerio, 
s siuvini  ir daž  kokyb , nes šias 
priemones vaikas naudos kiekvien
dien . Pavyzdžiui, kuprin  turi b ti 
ne tik graži, bet ir patvari bei patogi 
nešioti”, - pataria D.Zaid .

Prioritetas - vaiko sveikata

Renkantis mokyklines prekes, 
specialistai vis d lto pataria priori-
tet  teikti ergonomiškoms prek ms. 
Jos ne tik pad s vaikui augti ir mo-
kytis sveikai, bet ir nesukels papil-
dom  r pes i . “Stengiam s, kad 
m s  prekybos centruose ergono-
mišk  preki  pasirinkimas visuomet 
b t  labai platus. Tarkime, vokie i
gamybos “Staedtler” rašymo prie-
mon s, sukurtos specialiai tiems 
vaikams, kurie tik pradeda mokytis 
rašyti. Rašikliai yra tribriauniai arba 
su specialiu guminiu apvadu, kad b -

t  patogu suimti ir rašymo priemo-
n  neišspr st  iš rankos. Guašas, 
akvarel s, plastilinas yra pagaminti 
iš netoksišk  medžiag , tod l n ra 
pavojaus vaikui apsinuodyti”, - pa-
sakoja “Officeday” direktor .

Prekybos centruose taip pat 
si loma sigyti kuprini , formuojan-
i  vaiko laikysen . Ši  kuprini

diržai yra plat s, paminkštinti, re-
guliuojamo ilgio, nugaros pus je 
pritvirtinta minkšta “pagalv l ”, 
vaik  saugumui - kuprin  papuošta 
atšvaitais. Šios kuprin s ne tik ne-

leidžia iškrypti vaiko stuburui, bet 
ir yra patogios, saugios ir praktiš-
kos. Nemažas d mesys skiriamas 
ir kairiarankiams. Specialiai jiems 
galima rasti žirkli , liniuo i , drož-
tuk  ir plunksnako i . Kairiaran-
kiams vaikams pritaikyti plunksna-
ko iai gali rašyti net apvertus par-
kerio plunksn .

Tinkamiausias laikas pirkti

Ruošiant vaik  mokykl , ge-
riausia mokinio krepšel  prad ti 

ruošti dar vasar . Patartina išsiaiš-
kinti, kokie reikalavimai keliami 
mokykloje, kuri  lankys vaikas, nes 
pirm j  klasi  mokytojai parengia 
specialius priemoni  s rašus, atsi-
žvelgdami  savo metodik .

Išsirinkti norimas mokyklines 
prekes - linksmas užsi mimas, ypa
daug džiaugsmo suteikiantis maža-
jam moksleiviui. Tiems, kurie m gs-
ta pirkti, lyginti prekes, sigyti opti-
malius variantus, reik t  iš anksto 
paskirti laiko šiam procesui. Specia-
lizuotose kanceliarijos parduotuv se 
išsirinkti tinkamiausi  mokyklin
atributik  pad s ir konsultantai. Jie 
gal s suteikti nemažai naudingos in-
formacijos, kurios galite nerasti ant 
prek s pakuot s. O vaikai išbandys 
parkerio, pieštuk  ar kuprin s pato-
gum . Visk  apži r ti ir sigyti 
m gstamiausius daiktus užtruks 
šiek tiek laiko, tad jau nuo rugpj io 
pradžios b t  pats tinkamiausias lai-
kas ieškoti ir rasti.

Pareng  Vaida ANDRIKONYT

Virginija GRIGALIŪNIENĖ

Vakar  Europoje, kaip ir dauge-
lyje pasaulio šali , vynas populiarus 
nuo neatmenam  laik . Lietuvoje šis 
subtilaus skonio g rimas jau irgi ski-
nasi keli  populiarumo virš n , su-
laukdamas vertinimo bei pripažini-
mo net iš pa i  išrankiausi  vartoto-
j . “Si lome tik aukš iausios koky-
b s vyno, konjako bei viskio g ri-
mus, kuriuos gamina didžiausi  pri-
pažinim  peln  pasaulio gamintojai, 
- pasakoja parduotuv s savininkas 
Laimonas Braziulis. - Pas mus rasite 
vairi  r šini  vyn , atvežt  iš Pran-
c zijos, Italijos, Ispanijos, JAV, il s, 
Argentinos, prabangi  rinktini  kon-
jak , viski  iš Škotijos, Airijos, Japo-
nijos. Kiekvienas g rimas - savito, 
subtilaus, nepamirštamo skonio, ta-
iau neb tinai labai brangus. Geros 

kokyb s vyno pas mus galima sigy-
ti nuo dvidešimties lit ”.

Sunku išsirinkti - pad s
konsultantai

Parduotuv je nuolat sukiojasi 
vyno konsultantai, kiekvienam pir-

k jui pasiruoš  suteikti profesiona-
li  konsultacij , patarti, kokios r -
šies g rimas kokiai progai labiausiai 
tinkamas, prie koki  patiekal  ge-
riausiai dera. Juk, sutikime, iškil-
mingam šventiniam pokyliui nelabai 
tiks vynas ar konjakas, skirtas drau-
g  vakar liui gamtoje, užkandžiau-
jant aštriais kepsneliais ar patiekia-
mas prie šeimos piet  stalo... O gal 
sukate galv , kuo asmenin s šven-
t s proga nustebinti savo draug ,
mylim j  ar kit  artim  žmog ? Pro-
fesionali  vyno žinov  parinktas ir 
dailiai supakuotas išskirtinio skonio 
tauraus g rimo butelis - originalu ir 
nepamirštama!

“M s  darbuotojai yra specia-
liai išmokyti, gij  daug žini  apie 
vyno vartojimo tradicijas bei etike-
t , susipažin  su tauri j  g rim
gamybos procesu, tod l dr siai ga-
lima pasikliauti j  patarimais, - at-
kreipia d mes  L.Braziulis. - Pirk -
jai visada laukiami g rim  degus-
tacijose, per kurias gali vertinti 
r šini  vyn , konjak  bei viski
skon  ir kokyb ”.

Nedidel , ta iau be galo jauki ir 
stilinga parduotuv s aplinka, malo-

nus aptarnavimas, geranoriški, 
nuošird s vyno konsultant  pašne-
kesiai su klientais ion sub r  gana 
didel  nuolatini  pirk j  b r , kuris 
nuolat auga, did ja. Pasak L.Bra-
ziulio, tai - kuo tikriausias rody-
mas, kad vartotojai pradeda išmok-
ti atsirinkti, ima vertinti ne kieky-
b , o kokyb .

Staigmena korteli
tur tojams

“Turintiems “Maestro Olialia” ir 
“Laisvalaikio” klubo korteles puikaus 
r šinio amerikietiško vyno “Chateau 
Ste. Michelle Gewurztraminer” m s
parduotuv je vis  rugpj io m nes
bus galima sigyti už speciali  kain  - 

vos ne perpus pigiau, - džiugi  žini
praneša parduotuv s savininkas. - Š
vyn  gamina Vašingtono valstijoje (JAV) 
sik rusi vynin  “Chateau Michelle”, 
jau daug met  autoriteting  vyno žur-
nal  skelbiamuose rinkimuose paten-
kanti tarp geriausi  pasaulio vyn  ga-
mintoj . Neabejojame, kad š  g rim
puikiai vertins visi jo paragavusieji”.

“Vyno Konjako parduotuvėje” - garsiausių pasaulio gamintojų gėrimai
“Maestro Olialia” partneris - “Vyno Konjako parduotuvė”, įsikūrusi 
“Molo” prekybos centre Kaune, K.Baršausko g.66A, - tęsdamas tra-
diciją plėtoti vyno kultūrą šalyje, kauniečiams ir miesto svečiams 
siūlo tik aukščiausios kokybės, tarptautinių ekspertų pripažintus ir 
puikiai įvertintus gėrimus - vyną, konjaką, viskį.

“Vyno Konjako parduotuvėje” 
konsultantai mielai padės išsirinkti 
kiekvienam tinkamiausią vyną 
“Chateau Ste. Michelle”

Viktoro Purio nuotr.

“Officeday”: šiemet moksleivių krepšelis kainuos 
dešimtadaliu mažiau

Šiais metais tėvai, kurių vaikai pradės lankyti mokyklą, už pirmoko 
krepšelį mokės vidutiniškai 130 litų, prognozuoja didžiausia Lietu-
voje biuro prekių kompanija “Officeday”. Tai mažesnė suma, palygin-
ti su praėjusiais metais, kai suruošti vaiką į pirmą klasę reikėjo ma-
žiausiai 150 litų. Bendrovės duomenimis, visų kanceliarinių prekių 
vaikams kainos rinkoje šiemet taip pat sumažėjo apie 10 proc.

Nuo rugpjūčio 
mėnesio visose 
“Officeday” 
parduotuvėse 
rasite platų “Mūsų 
knygos” vaikiškų ir 
ugdomųjų knygų 
asortimentą

“Officeday” nuotr.



Ar laukti „Striptizo erelių“ tęsinio?
Vasaros sezonui einant į pa-
baigą, laikas pranešti geras 
rudenio naujienas. Visų pirma, 
pačių mažiausių „Domino“ tea-
tro žiūrovų džiaugsmui rudenį 
scenoje meilės romansus vėl 
uždainuos žaismingasis „Brie-
dis Eugenijus“. Tėvelių ir visų 
Cezario grupės gerbėjų pagei-
davimu, nuo rugsėjo mėnesio 
vėl bus rodomas spektaklis 
„Arabiška naktis“. Scenoje taip 
pat suliepsnos „Ugnies medžio-
tojų“ aistros, o Kostas Smorigi-
nas ir vėl panaudos slaptą gin-
klą – „Melo detektorių“. Tačiau, 
svarbiausia, „Domino“ teatras, 
pristatys jau vizitine kortele 
tapusios komedijos „Striptizo 
erelių“ tęsinį!

Vilma ALIŠAUSKAITĖ

„Striptizo ereli “ t sinys – 
ne gandai 

„Domino“ teatras kiekvieno se-
zono metu stengiasi nudžiuginti 
savo ži rovus, kas kart  pristaty-
damas vis naujas situacij  komedi-
jas, ta iau projektas, prie kurio šiuo 
metu intensyviai dirbama bus pir-
masis tokio pob džio spektaklis, 
pasakojo teatro vadovas E. Bara-
nauskas.  Jis taip pat prasitar , kad 
tai bus kultin s komedijos t sinys. 
Pasiteiravus, ar turima galvoje 
„Striptizo erelius“, sulauk m pri-
tarian ios šypsenos. 

Kas vaidins naujajame spekta-
klyje? Gal spektaklyje vaidins ne 
tik vyrai? Ar antrojoje dalyje „Strip-
tizo ereliai“ atliks kitokius pasiro-
dymus? Ar spektakl  režisuos tas 
pats režisierius? Koks tai bus spek-
taklis? Kada galime laukti premje-
ros? Deja, atsakym  visus šiuos 
klausimus gauti nepavyko, ta iau 
E. Baranauskas pažad jo, kad 
„Striptizo ereliai“ nuo teatro sce-
nos niekur „neišskris“. „Šiuo  me-
tu yra derinamos visos s lygos su 
projekto k r jais. Naujasis projek-
tas bus ne tik teatro projektas, to-
d l šiuo metu vyksta intensyvios 
derybos su galimais partneriais. Iki 
šiol neteko daryti jungtinio projek-
to, tod l mums visiems tai bus di-
delis išš kis. Jau šiandien žinome, 
kad kartu su Lietuvos menininkais 
prie projekto taip pat dirbs mažiau-
siai dviej  užsienio šali  atstovai“, 
–  detales nesileido teatro vadovas 
E. Baranauskas.

Gyvai atliekamos dainos 
vaikams ir suaugusiems

Jau rugs jo 13 dien  „Domino“ 
teatro scenoje skraidys simyl ju-
si lakštingala, upelyje plaukios in-
trig  rezg ja lydeka, o geraširdis 
briedis Eugenijus kramsnos miš-
ko uogas. Spektaklis „Briedis Eu-
genijus“ iki šiol yra vienintelis 
„Domino“ teatro spektaklis, skir-

tas vaikams ir suaugusiems. Spekta-
klyje vaidinantys aktoriai: Vytautas 
Rašimas, Dalius Skamarakas, Tomas 
Dapšauskas ir kiti gyvai atliks net 
devynias linksmas ir pamokan ias
daineles. 

Ruden  taip pat  scen  sugr š ži -
rov  ilgai lauktas pirmasis lietuviš-
kas miuziklas „Ugnies medžiokl  su 
varovais“. Populiari sias arijas: 
„Kregždut s“, „Kaip mažas paukš-
tukas“ ir kitas atliks jauni ir gars s
auksinio vokalo savininkai: Egidijus 
Bavikinas, Ona Kolobovait , Tautri-
mas Rupulevi ius, skamb s choro 
„Aidija“ atliekamos dainos. „Šio 
spektaklio publika yra labai vairi.
domus faktas yra tai, kad šio miuzi-

klo paklausyti ir paži r ti ateina labai 
skirtingo amžiaus ži rovai ir kiekvie-
nam iš j  miuziklas palieka nevieno-
dus sp džius, jie savaip mato net gi 
sovietinius laikus menan ias deko-
racijas“, – pasakojo „Domino“ teatro 
vadovas. 

„Arabiška naktis“ ir „Melo 
detektorius“ – komedijos 
išrankiausiems

Ne veltui sakoma, kad geri da-
lykai nutinka netik tai, bet nuosta-
b s dalykai trenkia kaip perk nas iš 
giedro dangaus. Cezario grup s ger-
b jai gali dr siai paliudyti, kad ko-
medija „Arabiška naktis“ yra vienas 
iš t  spektakli , kurie kaip tikras 
perk nas abejing  niekada nepalie-
ka. Komedija, kurios veiksmas 
vyksta kažkur tarp penkiaaukš io 
sien  ir kiekvieno ži rovo fantazijos 
rib , komiškos situacijos, ir kve-
pianti vaidyba – tai kiekvieno teatro 
gurmano trokštamas desertas.  

Apie sapnus bei hipnozes pasa-
kojama ir kitoje situacij  komedijoje 
„Melo detektorius“. Spektaklio ak-
torius ir režisierius K.Smoriginas 
pasakojo, kad hipnoz s seansus jam 
yra tek  išbandyti ne tik scenoje, bet 
ir realiame gyvenime. Ar galite si-
vaizduoti, kokias paslaptis slepia il-
gametis J s  sutuoktinis? Ne? 
Tuomet Jums b tina sužinoti daugiau 
apie „Melo detektori “. 

Organizatorių nuotr.

„Domino“ teatro rudens 
repertuare: kultinės komedijos 
„Striptizo erelių“ tęsinys, „Arabiška 
naktis“, „Melo detektorius“ ir kiti 
žiūrovų pamėgti bei niekada 
nerodyti spektakliai
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Simonas KUPRYS

Basakoj  „bar  muzikos“ 
deiv

Kur bekoncertuot , t kstanti-
n ms minioms milžiniškose filhar-
monijose ar nedideliame bare, 
scenoje garsioji C.Evora visuomet 
pasirodo basa. Taip daininink  iš-
reiškia savo solidarum  su skurde 
gyvenan iomis motinomis ir vai-
kais. Visame pasaulyje garsi dai-
ninink  vos septyneri  neteko 
t vo ir užaugo vaik  namuose, kur 
ir gavo pirm sias muzikos pamo-
kas. B dama 16 met  C.Evora iš 
vietini  žvej  išmoko tradicini  Af-
rikos pakrant s sal  dain , vadina-
m  mornomis.  Talent inga 
daininink  iškarto susilauk  vietos 
bar  publikos pripažinimo, ta iau 
d l pinig  stygiaus nutrauk  muzi-
kin  karjer . Net 10 met , kuriuos 
C.Evora vadina juodžiausiomis sa-
vo gyvenimo dienomis, ji dirbo su 
dainavimu nesusijusius darbus, kol 
j  pagaliau pasteb jo užsienio mu-
zikos žinovai.

„M s  šalyje sakoma, kad turi 
išgerti nemažai nuod , kol gal si 
valgyti med , - pasakoja C.Evora, 
- dabar ragauju med “.

B dama 47-eri  C.Evora debiu-
tavo Didžiojoje scenoje. 1988 metais 
Pranc zijoje pasirod  jos pirmasis 
albumas, pavadintas „La Diva Aux 
Pieds Nus“ („Basakoj  deiv “). 

Garsiausių pasaulyje koncer-
tų salių viešnia, egzotiškoji 
Afrikos atlikėja, Cezaria Evora 
(Cesaria Evora) atvyksta į Lie-
tuvą. Rudenį nepakartojamo 
temperamento dainininkė 
jausmingomis Juodojo Žemyno 
melodijomis užlies šalies sosti-
nę. Lapkričio 25 d. „Utenos pra-
mogų arenoje“ Vilniuje C.Evora 
surengs vienintelį pasirodymą.

Egzotiškoji Afrikos dainininkė Cezaria Evora sugrįžta į Vilnių

Ta iau tik tre iasis daininink s dar-
bas „Mar Azul“ („Žydra j ra“), iš-
leistas atlik jos penkiasdešimtme io 
proga, užsienio spaudoje buvo vertin-
tas itin palankiai – žurnalistai j  pra-
d jo vadinti „bar  muzikos deive“. 

Auksiniai albumai ir 6 
„Grammy“

Iš netoli Afrikos krant  esan i
Žaliojo Iškyšulio sal  kilusi C.Evora 
yra viena iškiliausi  ši  dien  voka-
lin s muzikos atlik j . 68-eri  daini-
nink  nuolat koncertuoja didžiausiose 
metropoli  arenose ir atokiausiuose 
pasaulio kampeliuose, o jos albumai 
nuolatos sulaukia ger  kritik ver-
tinim  ir pelno prestižinius apdova-
nojimus.

Jau ketvirtasis afrikiet s C.Evo-
ros darbas „Miss Perfumado“ visoje 
Europoje buvo parduotas dideliu ti-
ražu ir peln  auksinio disko apdova-
nojim . Didelio pripažinimo sulauk
ir v lesni muzikant s albumai „Ce-
saria“ bei „Cabo Verde“, kurie buvo 
nominuojami „Grammy“, o 2003 
metais išleistas „Voz´DAmor“ 
(„Meil s balsas“) gavo prestižin

„Grammy“ statul l . Žaibiškai išgar-
s jusi daininink  2003 m. sureng
pirm j  pasaulin  tur , kuris buvo 
ypa  s kmingas –  visus koncertus 
buvo išpirkti visi bilietai. Iš viso dai-
ninink  yra išleidusi 16 studijini
album  ir dain  rinkini , jos s skai-
toje net 6 „Grammy“, Pasaulio mu-
zikos ir daug kit  apdovanojim .

Dainose – gyvenimo 
skausmas ir pietietiškas 
optimizmas

„Jos stilius toks unikalus, kad 
jei kas ir bandys prilygti, tai bus tik 
„originalo kopija“ – C.Evoros dainos 
užburia“, – apie egzotišk j  atlik j
rašo didžiausio JAV sostin s leidinio 
„The Washington Post“ muzikos 
kritikai.

Portugal  ir kreol  kraujo turin-
i  C.Evor , užsienio žiniasklaidos 

dar vadinam  „juod ja Edita Piaf“, 
išgarsino mornos – tradicin s atli-
k jos gimtin s dainos, kuriose  vie-
n  visum  darniai susilieja Vakar
Afrikos ritmai, brazil  melodijos, 
portugal  fadai ir angl  j reivi  dai-
nos. Mornos atliekamos gitara, for-

tepijonu, smuiku ir altu. 
„Morna – tai tarsi Afrikos bliu-

zas. Tai muzika, kuria išreiškiamas 
visas gyvenimo skausmas, ta iau, 
kaip ir dera afrikie iams, kiekvieno-
je dainoje paliekamas lašelis opti-
mizmo ir vilties, kuri suteikia j g
gyventi toliau“, – apie savo k ryb
pasakoja pati C.Evora.

Vienintelis koncertas 
Lietuvoje

Prieš kelet  met  C.Evora pri-
stat  jau dešimt j  savo studijin  al-
bum  „Rogamar“ (liet. „Malda 
J rai“) - jo pristatymui skirtos pa-
saulin s gastrol s t siasi iki šiol, o 
bilietai  daininink s koncertus iš-
perkami akimirksniu. 

Lapkri io 25 d. Vilniuje, „Ute-
nos pramog  arenoje“, C.Evora 
surengs vienintel  pasirodym
m s  šalyje. Bilietus  rengin  jau 
galima sigyti visose BILIETAI 
LT kasose ir internetu. C.Evoros 
koncert  Lietuvoje organizuoja 
Ryt  ir Vidurio Europoje pirmau-
janti koncertin  agent ra „Ma-
kroconcert“.

Organizatorių nuotr.

Cezarios Evoros dainose 
darniai susilieja Vakarų 
Afrikos ritmai, brazilų 
melodijos, portugalų fadai 
ir anglų jūreivių dainos

Organizatorių nuotr.

Egzotiškoji atlikėja kritikų 
vadinama „juodąja Edita 

Piaf“, jos kūryba įvertinta net 
6 „Grammy“ ir daugybe kitų 

prestižinių apdovanojimų
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Vesas Kreivenas (Wes Craven) 
- nuostabus žmogus, vienas iš ge-
riausi  siaubo film  režisieri  ir 
prodiuseri , tiesiog genijus. Buv s
literat ros mokytojas filmuoja ir 
prodiusuoja domius filmus. Kito-
kius. Tokius, kuriuose svarbiausia 
tai, kad visada lieka noras paži r -
ti film  dar kart . Visi turb t atsi-
mena charizmatiškojo maniako Fre-
džio Kriugerio š liojimus Guob
gatv je. Pirmasis filmas “Paskuti-
nis namas kair je”, išleistas dar 
1972 metais, tapo V.Kreivenui as-
menin mis durimis  didži j  kine-
matografij .

Šiemet V.Kreivenas m si po-
puliarios ir pastaruoju metu pasi-
teisinan ios veiklos. S do  pro-

diuserio k d , pasamd  mažai kam 
žinom  graik  kilm s režisieri
Denis  Iliad  (Dennis Illiadis)  ir 

perfilmavo “Paskutinis namas kai-
r je”. Filme pasakojama apie tai, 
kaip keletas maniak  žiauriai išsi-
ty ioja iš dviej  mergin  ir už tai 
gauna atpild  (deja, ne iš teis sau-
gos). Ži rimas filmas taip, lyg b -
tume vis  ši vyki , vykstan i
kažkur Jungtini  Amerikos Valsti-
j  gilumoje, nematomi steb tojai. 
Dvi merginas kankino ir prievar-
tavo keturi  iškryp li  kompanija. 
Kartais iš tampos norisi pakelti 
kojas ant kino sal s k d s, o kar-
tais norisi juoktis iš dviej  nevy-
k li  policinink . Tai iškart du 
žanrai: trileris ir drama. Lyrišk
dviej  mergin  bendravim  su 
gamta steb ti taip lengva ir malo-
nu, ta iau ži rovo nepaleidžia min-
tis, kad štai dabar, štai jau netru-
kus vyks kažkas baisaus. Filmas 
lyg padalytas  dvi istorijas. Kaip 
jau turb t atsp jote, tai nusikalti-
mas ir bausm .

“Forum Cinemas” inf.

“Nimfoman s užrašai” - 
kinuose nuo rugpj io 7 d.

Erotin  drama, Ispanija
Rež. Christianas Molina
Vaidina: Belen Fabra, Leonardo 

Sbaraglia, Llum Barrera, Geraldine 
Chaplin, Angela Molina ir kt.

Tikroviškas, žiaurus, provokuo-
jantis ir seksualus. Taip pat - elegan-
tiškas ir tyras. Visi šie epitetai tinka 
erotinei dramai “Nimfoman s užra-
šai”. Šis filmas pastatytas pagal ispan
rašytojos Valeri Taso (Valerie Tasso) 
bestseler  “Nepasotinama: pranc z s
seksualiniai nuotykiai Ispanijoje”.

Erotinio filmo epicentre - 31 met
ispan  aktor  Belen Fabra, kuri ir k -
nijo k nišk  malonum  išsiilgusi  mo-
ter  Valerij . “B.Fabra filmui suteikia 
magiškumo, priver ia ži rovus jausti 
tai, k  ir ji jau ia”, - teig  kino kritikai.

Valerija dar b dama paaugl  su-
prato, kad k niška meil  yra ne ma-
žiau svarbi nei romantiška. O gal net 
svarbesn . Pirm  meiluž  Valerija pa-
žino sulaukusi penkiolikos met . Da-
bar moteris - ties 30-me io slenks-
iu. Ji nevaržo sav s ir, sutikusi sa-

v s vert  vyr , leidžiasi ieškoti ma-
lonum . Vien  dien  at jusi  pokal-
b  d l darbo Valerija susipaž sta su 
Džeimiu (akt. Leonardas Sbaraglija 
(Leonardo Sbaraglia). Laukia istorija, 
kurioje n ra žodžio “tabu”.

“Acme” inf.

 šio filmo premjeros, vykusios 
JAV, vakar l  garsioji atlik ja Rijana 
(Rihanna) at jo su mažai žinomu ak-
toriumi. Greitai pasklido gandai, bu-
vo šiek tiek triukšmo. Ta iau kur 
kas daugiau triukšmo suk l  pats 
filmas - komedija “Pirmieji metai. 
Pasitikime prot vius!”, kur  liaupsi-
na ir kritikai, ir ži rovai.

Kaip galima s d ti namie, kai 
kino ekrane kartu juokus kre ia 
filmo “Kung Fu Panda” žvaigžd
komikas Džekas Bleikas (Jack 
Black) ir komedijoje “Kietakiau-
šiai” nepamirštam  vaidmen  su-
k r s jaunasis Holivudo aktorius 
Maiklas Kera (Michael Cera)? 
Naujoje komedijoje “Pirmieji me-
tai. Pasitikime prot vius” ži rovai 
nusikels  pirmus m s  eros me-
tus. Gentyje, kurioje išvysite Zed
(akt. Dž.Bleikas) ir Ak (akt. M.Ke-
ra), verda laukinis gyvenimas. 
Nors Zedas priklauso medžioto-

jams, o Ak - gamtos g rybi  rink -
jams, jie puikiai sutaria. Kas juos 
vienija? Atsakymas paprastas - ne-

vyk li  dalia. Likimo draugams 
genties sprendimu teks palikti sa-
vo kaim . Laukiniai nevyk liai n

sapnuose nesapnavo, kokie nuoty-
kiai j  laukia.

“Acme” inf.

Komedijoje “Pirmieji metai. 
Pasitikime protėvius!” - tona humoro

“Pirmieji metai. Pasitikime 
prot vius!” - kinuose nuo 
rugpj io 7 d.

Komedija, nuotykinis, JAV
Režisierius Harold Ramis
Vaidina: Jack Black, 

Michael Cera, Christopher 
Mintz-Plasse ir kt.

Džeko Bleiko ir Maiklo Kero 
herojus vienija nevykėlių dalia

“Acme” nuotr.

Nusikaltimas ir bausmė
“Paskutinis namas 
kair je” - kino teatruose 
nuo liepos 14 d.

Siaubo drama. JAV
Režisierius Dennis Illiadis
Vaidina: Garret Dillahunt, 

Michael Bowen, Monica Potter ir kt.

“Nimfomanės 
užrašai”: istorija 

be tabu

Jaunuolių kompanija išties pašiurpins žiūrovus “Forum Cinemas” nuotr.
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Jai šešiolika. Ji turi milijonin
gerb j  auditorij , penkis stilistus, 
tris asmeninius pad j jus, didžiau-
si  vagon l  studijoje, priva ius mo-
kytojus ir kaln  doleri  savo s skai-
toje. Ji - Maili Sairus (Miley Cyrus)! 
Viena populiariausi  mergin  dai-

nininki  pasaulyje. Be to, Maili Sai-
rus - visame pasaulyje rodomo se-
rialo “Hana Montana” žvaigžd . Se-
rial  visame pasaulyje ži ri beveik 
200 milijon  paaugli . Tod l pasi-
baigus antrajam jo sezonui  di-
džiuosius ekranus atkeliauja ilgai 
lauktas filmas. Hana Montana - 
mergait s pseudonimas. Pati Hana 
širdyje yra paprasta - žinoma, talen-
tinga - mergait , kuriai tiesiog pa-
vyko tinkamu laiku atsidurti reikia-
moje vietoje. Ta iau pramog  pa-
saulio spindesys akina, o populia-
rumas ir nuolatiniai koncertai seki-

na ir atima j gas bei blaiv  prot .
T  pasteb j s jos t vas (j  vaidina 
žinomas Amerikos kantri muzikos 
atlik jas Bilis R jus Sairusas (Billy 
Ray Cyrus), tikrasis M.Sairus t -
vas, nusprendžia, kad dukrai reika-
linga pertrauka. Ir parsiveža j

gimt j  ferm  Tenesio valstijos gi-
lumoje. Kad atitr kusi nuo pramo-
g  pasaulio dukra prisimint , pama-
tyt  ir pajaust  tai, kas iš tikr j
svarbu gyvenime. T tis ir realiame 
gyvenime ne k  mažiau r pestingai
reguliuoja dukros norius bei užgai-

das. Be savo t io, kuris yra ir jos 
vadybininkas, leidimo jaunoji 
žvaigžd  nežengia n  žingsnio. Jai 
pa iai nevalia pasikeisti šukuose-
nos, o k  jau kalb ti apie dant  ka-
bes ar pinig li  švaistym .

“Forum Cinemas” inf.

Su “Laisvalaikio” kortele darbo dienomis 
bilieto į “Forum Cinemas Akropolis”, 

“Forum Cinemas Vingis” ir “Forum 
Cinemas Kaunas” kino teatrus kaina 

-15Lt
Nuolaida 2 bilietams

Su “Laisvalaikio” kortele savaitgaliais ir švenčių 
dienomis bilieto į “Forum Cinemas Akropolis”, 

“Forum Cinemas Vingis” ir “Forum Cinemas 
Kaunas” kino teatrus kaina 

-17Lt
Nuolaida 2 bilietams

Su “Laisvalaikio” 
kortele bilieto 
į kino centrus 

“Cinamon”kaina 

-13Lt
Nuolaida 2 bilietams

Auksinė mergaitė kaime
“Hana Montana” - kino 
teatruose nuo liepos 31 d.

Muzikin  komedija, JAV
Režisierius Peter Chelsom
Vaidina Miley Cyrus, Billy Ray 

Cyrus, Tyra Banks ir kt.

Ne tik Maili Sairus, bet ir jos herojė 
Hana Montana, yra auksinė mergaitė

“Forum Cinemas” nuotr.
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“Galutinis tikslas 4” - kino 
teatruose nuo rugs jo 4 d.

Spec. efekt  siaubo trileris
Režisierius David R.Ellis
Vaidina: Krista Allen, Nick 

Zano, Mykleti Williamson

Jau devintus metus gyvuojan-
tis siaubo serialas apie lenktynes 
su mirtimi kei ia pavar  ir važiuo-
ja  “Greit  ir siutusi ” tras . Pir-
moji ir tre ioji dalys  Lietuvos ki-
no teatrus pritrauk  mases ži ro-
v , tad režisieriui Deividui Elisui 
(David R.Ellis) pasitik jimo kredi-
t  išraš  prodiuseriai, suman  b -
gim  nuo visur susp jan ios gilti-
n s papildyti skaitmeninio trima-
io kino efektais.

Kad neb t  tiesiog nuried ta
iki pigios banalyb s ir kas 4 minu-

t s kas nors m toma  ži rovus, 
ambicingieji g sdintojai pasiskolino 
Džeimso Kamerono (James Came-
ron) smegenis, pritaik  brangiau-
siam kino istorijoje filmui “ sik -
nijimas” (“Avatar”) sugalvot  tech-
nologij  ir naudojosi speciali j
skaitmenini  kamer  sistema “Fu-
sion F23 3D”. Vaikinas susapnuoja 
šiurp  incident , vykstant  po mil-
žiniškos avarijos, ir atsibud s po 
košmaro bando sp ti draugus ne-
vykti  praž ting  automobili
sporto rengin . Bi iuliai išsigelb s, 
bet laim  šypsosis neilgai, nes vi-
sagal  mirtis prad s vien  po kitos 
šienauti j  gyvybes. Pavojingo žai-
dimo iniciatoriui teks v l galvoti, 
kaip apgauti mirt , kad jo ir myli-
mosios merginos autobusai aplenk-
t  šiurpi j  galin  stotel .

“Gars  pasaulio raš ” inf.

Siaubo filmų gerbėjams - 
“Galutinis tikslas 4”

Bičiuliai įsitraukė į 
pavojingą žaidimą

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

Lietuvos kino ekranuose prade-
damas rodyti sukre iantis ir drama-
tiškas filmas, sukurtas pagal pasau-
lin  garsios rašytojos Jodie Picoult 
roman  “Mano sesers glob jas”.

Scenarijaus autoriai šiek tiek pa-
keit  šokiruojan i  knygos pabaig ,
tad emocingas filmas mažiau sukr s
jautriausius ži rovus, nors tikinama, 
kad nosinai i  tikrai reik s. Filme 

pasakojama apie dvi neeilinio likimo 
seseris. Vyresnioji Keit  jau po tre-
iojo gimtadienio suserga leukemija, 

o gydytoj  paklausiusi mama ryžtasi 
gimdyti dar kart , kad antroji dukre-
l  Ana gal t  tapti kraujo, kaul iul-
p  ir organ  donore. Išsiaiškinusi 
t v  planus 13-met  mergait  krei-
piasi  teism  ir iškelia baudžiam j
byl , kad prieš savo vali  buvo trauk-
ta  genetin s medicinos manipulia-
cijas. Nemokamai dirban io advoka-
to atstovaujama pareišk ja nori pati 
priimin ti tokius gyvybiškai svarbius 
sprendimus, kaip organ  donoryst .
Netik ti teisiniai viražai pradeda 
griauti šeim , bet tai tik didži j  iš-
bandym  pradžia. Sergan ios mer-
gait s motin  vaidina keturi  “Auk-

sinio gaublio” nominacij  savinink
Kameron Dias (Cameron Diaz). Rim-
tas vaidmuo gero režisieriaus N.Ka-
saveteso filme pagal rašytojos J.Pi-
coult provokuojant  roman  tur t
priartinti aktor  prie svajon s išsi-
pildymo - “Oskaro” statul l s. Mer-
gai i  mam  ašaringoje dramoje su-
vaidinusi K.Dias d l autentiškumo 
sutiko prieš kameras nusiskusti gal-
v  plikai. Papildom  intrig  užkurs 
jos talentingoji partner  “Mažoji 
mis” Abigail Breslin ir tikruoju filmo 
šviesuliu ir ryškiausiu atradimu va-
dinama 17-met  rus  kilm s aktor
Sofija Vasiljeva, kuriai jau prognozuo-
jamos nominacijos prestižiškiau-
siems apdovanojimams.

“Gars  pasaulio raš ” inf.

Nosinaičių 
tikrai prireiks

“Mano sesers glob jas” - 
nuo rugpj io 7 d.

Drama. JAV
Režisierius Nick Cassavetes
Vaidina: Cameron Diaz, 

Alec Baldwin, Sofija Vasiljeva 
ir kiti

Galbūt šis vaidmuo 
priartins Kameron 
Dias prie išsvajoto 
“Oskaro”
“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.
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INTERNATIONAL 
(“International”)

Kriminalin  drama (2008), rež. 
Tomas Taikveris (Tom Tykwer), 
JAV, Vokietija

Interpolo agentas Luisas Se-
lindžeris (akt.Clive Owen) ir 
Manheteno apygardos prokuroro 
pavaduotoja Eleonora Vitman 
(akt. Naomi Wats) pasiryž  at-
skleisti vieno stambiausi  ir ga-
lingiausi  pasaulio bank  nešva-
rius darbelius. Važin dami po 
vis  pasaul  ir ieškodami kal i ,
jie vis daugiau sužino apie tam-
si j  banko veiklos pus : pinig
plovim , prekyb  ginklais ir vy-
riausybi  destabilizavim . Ta iau 
šiose lenktyn se ant kortos pa-
statytos ne tik milžiniškos su-
mos, bet ir Luiso bei Eleonoros 
gyvyb s. Banko nesustabdys 
niekas - jiems nesvarbios net 
žmoni  gyvyb s - juk didžiausi
peln  duoda mirties verslai: te-
rorizmas ir karas.

Naujausi DVD

 “Gyvenama sala 2. 
Susir∂mimas”

Fantastika, nuotyki  filmas 
(2009), rež. Fiodoras Bondar iu-
kas, Rusija

2157 metai. Po laivo katas-
trofos nepaž stamoje planetoje 
strigusio ir namo gr žti negalin-
io Maksimo nuotykiai nepaž s-

tamoje planetoje pasiekia aukš-
iausi tamp  - jis ryžtasi stoti 
 kov  su jos gyventojus paver-

gusiais “Nežinomais T vais”. Po 
galyb s m ginim  Maksimui pa-
galiau pavyksta kovos dvasia už-
kr sti planetos gyventojus, ta-
iau ar jam užteks j g  atsilai-

kyti prieš visagalius planetos 
valdovus, neišduoti draug  ir iš-
saugoti meil ?

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

-18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms

Už speciali  kain  - 
daugiau kaip 100 film

Vienos didžiausi  Holivudo kom-
panij  “Sony Pictures Home Enter-
tainment” filmai visuose Lietuvos 
prekybos centruose ir “Videoline” 
parduotuv se dabar kainuoja beveik 
perpus mažiau. Prekybos tinklo “Vi-
deoline” atstov  spaudai Daiva 
Laskauskien  sako, kad už speciali
kain  parduodama daugiau kaip 100 
film , tarp kuri  - prieštaringai ver-
tinamas filmas “Da Vin io kodas” 
(14,99 Lt), suk l s daugiausia skan-
dal  ir sulauk s milžiniško populia-
rumo visame pasaulyje. Už išskirtin
kain  galima sigyti ir 21- j  Džeimso 
Bondo film  “Kazino Royale” (14,99 
Lt). Tai istorinis bondiados l žis, kai 
Pyrs  Brosnan  (Pierce Brosnan) po 
daugelio met  pakeit  tikrov s pa-
sauliui artimesnis Danielis Kreigas 
(Daniel Craig) ir tai ne tik nesuma-
žino Bondo serij  vert s, bet ir pri-
trauk  nemažai nauj  gerb j .

Animacijos gerb jams skirti lie-
tuviškai garsinti “Medžiokl s sezo-
nas atidarytas” ir “Ant bangos”, ku-
rie jau tapo vaikišk  film  klasika. 
M gstantiems komiksus pigiau ga-
lima sigyti ši  ekranizacij : “Žmo-
gus-voras 3” (14,99 Lt) ir “Tamsos 
Baikeris” (14,99 Lt) - filmus, sudre-
binusius pasaulio kino teatrus.

Nesp jusiems nueiti  kin  “Vi-
deoline” išskirtin mis kainomis da-
bar si lo ir kitus DVD bestselerius: 
“21”, “Kietakiaušiai” (14,99 Lt), 
“Legenda apie Zoro”, “Absoliutus 
blogis: išnykimas” (14,99 Lt), “Han-
kokas” ir kt.

“Išsinuomok ir negr žink”

Specializuot  vaizdo preki  par-
duotuvi  tinklo “Videoline” atstov
spaudai D.Laskauskien  pasakoja, 
kad lankytojai džiaugiasi ir dar viena 
unikalia tinklo akcija - “Išsinuomok 
ir negr žink”. Kino aistruoliai turi 
išskirtin  galimyb  tik už vienos pa-
ros nuomos kain  išsinuomoti film ,
kuris lieka j  nam  DVD kolekcijo-
je. Už ši  speciali  kain  galima 
rinktis daugiau kaip iš keli  t stan-
i vairiausio žanro film  nuo se-

niausi  iki ši  dien  naujien . “Vi-

deoline” išsiskiria didžiuliu lietuviš-
kai garsint  animacini  filmuk
asortimentu. Ši  met  sensacija jau 
tapo “Aviuko Šono” nuotykiai (net 
4 skirtingi DVD), vieno garsiausi
japon  animatoriaus ir “Oskaro” 
laureato Hajao Mizaki (Hayao Miy-
zaki) kolekcija, senoji rus  anima-
cijos klasika, “Medžiokl s sezonas 
atidarytas 2” (pasirod s tik DVD 
formatu). Šie filmai skirti ne tik pa-
tiems mažiausiems - juos mielai ži -
ri ir suaugusieji.

Jau pasirod  tikra atgaiva gero 
kino myl tojams - daugel  ži rov
iki sielos gelmi  sukr tusi ir abejin-
g  nepaliekanti drama su viena ryš-
kiausi  ši  dien  žvaigždži  Vilu 
Smitu (Will Smith) - “Septynios sie-
los”. Tai sukre ianti, jausminga, 
skaudi, bet kartu labai humaniška ir 
nuoširdi istorija apie tai, kaip viena 
gerumo trokštanti siela gali pakeis-
ti net septyni  žmoni  likimus. 

DVD lentynose jau galima sigyti 
ir režisieriaus Tomo Taikverio (T.Tyk-
wer), suk rusio tokius puikius filmus 
kaip “Kvepalai: vieno žudiko istorija”, 

“B k, Lola, b k”, “Princes  ir karžy-
gys”, kriminalin  triler  su Klaivu Ou-
venu (Clive Owen) ir Naomi Vots (Na-
omi Watts) “International” bei fantas-
tin  siaubo film  “Kitas pasaulis. Vil-
kolaki  prisik limas”. Mažuosius kino 
ži rovus pradžiugins garsiausio brit
animacijos k r jo Niko Parko (Nick 
Park) “Oskaru” vertintas darbas “Vo-
lisas ir Gromitas: sugedusios keln s” 
ir netrukus pasirodysiantis “Oskarui” 
nominuotas filmukas “Volisas ir Gro-
mitas: Puikios išeigin s”.

Ruden  “Videoline” gero kino 
m g jams pristatys skandalingo Da-
no Brauno (Dan Brown) romano 
“Angelai ir demonai” ekranizacij
DVD ir “Blu-Ray” formatais. Taip 
pat pasi lysime ketvirt j  “Termi-
natoriaus” dal  - “Terminatorius: iš-
sigelb jimas” su Kristianu Beilu 
(Christian Bale).

Vis  ši  DVD ir dar daug kit
galite sigyti prekybos centruose ir 
specializuotoje vaizdo preki  ir nuo-
mos parduotuv je “Videoline”. Dau-
giau informacijos apie nuolaidas ir 
filmus www.videoline.lt

“Videoline” įsibėgėjo DVD filmų vasaros akcija
Videofilmų parduotuvių tinklas 
“Videoline”, pristatantis naujau-
sių ir kas savaitę atnaujinamų 
DVD filmų asortimentą, kino 
mylėtojus vis dar džiugina vasa-
ros staigmenomis ir tęsia patrau-
klių pasiūlymų maratoną - iki ru-
dens kino mėgėjams suteikiama 
galimybė gerai žinomų, kino 
teatruose hitais tapusių filmų 
įsigyti išskirtinėmis kainomis.

Su “Laisvalaikio” kortele - išskirtinė

-18%
nuolaida visose “Videoline” 

parduotuvėse Vilniuje, Kaune 
ir Šiauliuose

Daiva 
Laskauskienė 
sako, jog 
“Videoline” 
tęsia 
patrauklių 
pasiūlymų 
maratoną

“Videoline” 
archyvo nuotr.





Ada PAUKŠTYTĖ

Penktadien  - “Skyl s”
koncertas

Penktadienio vakar  krištoli-
nio balso daininink s Aist s Smil-
gevi i t s ir grup s “Skyl ” kon-
certu duris festivalio sve iams 
pagaliau v l atvers m gstamas ku-
rorto restoranas-klubas “Kolona-
da”. Septyniolika met  gyvuojan-
ios grup s siela - savito braižo 

kompozitorius Rokas Radzevi ius,
kurio sukurt  roko oper  “Žuv
piemuo” taip pat pamatysime fes-
tivalyje rugpj io 23 dien . Prie 
muzikant  prieš dešimtmet  pri-
sid jusi daininink  Aist liejo
atliekam  muzik  etnini  spalv
bei moterišk  poetin  gij . Nau-
jausias iš 13 grup s išleist  albu-
m  - “Povandenin s kronikos” - 
peln  “Skylei” b r  nauj  gerb j
ir palankius kritik  vertinimus. 
Muzikinis jo audinys pinamas iš 
roko, bard , neofolkloro gij . Kon-
certe skamb s dainos iš šio albu-
mo bei klausytoj  pam gti k riniai
iš kit  album , duetai iš populiari
roko oper .

Šeštadien  - “Mano žmonos 
vyras” ir Sasha Song

Šeštadienio vakar  “Egl s” sa-
natorijos salei gresia ži rov  ant-
pl dis, nes spektaklyje “Mano 
žmonos vyras” išvysime Ar n  Sa-
kalausk , Vytaut  Šapranausk , Jo-
lant  Dapk nait  ir Jon  Gaižausk ,
kurie narplios kroat  dramaturgo 
Miro Gavrano užmintas meil s pin-
kles. Šis autorius jau gerai paž sta-
mas Druskinink  teatro festivalio 
gerb jams - su pasisekimu ia ro-
dyti pagal jo pjeses pastatyti Klai-
p dos dramos teatro spektakliai 
“Viskas apie moteris” bei “Viskas 
apie vyrus”. Intriguojan ioje kome-
dijoje “Mano žmonos vyras” siti-
kinsime, kad moterys meluoja ge-
riau sutikusios vienos moters mul-
kinam  vyr  trijul . Atsip sti nuo 
meil s intrig  po spektaklio gal -
sime akustiniame “Eurovizijos” 
dain  konkurso finalininko Sashos 
Song koncerte.

Nuo sekmadienio festivalis 
v l vilios kinu

“Grand Spa Lietuva kinas” pro-
gramoje ži rov  laukia juoda broli
Koen  komedija “Perskaityk ir sude-
gink”, kurioje galima iki soties kva-
totis iš Holivudo gražuoliuk  Džordžo 
Klunio (George Clooney) bei Bredo 
Pito (Brado Pitto). Radikaliai šiam fil-
mui priešinga biografin -istorin  dra-
ma “Admirolas” apie kontroversiškai 
vertinam  Rusijos didvyr  Aleksandr
Kol iak  rugpj io 11 d. graudins ne-
mirtingos meil s istorija. Tikr vyki
kv pta karin  drama sklaido 1916-
1920 m. istorijos metraš i  puslapius, 
kai dviej  revoliucij  ir pilietinio karo 
pragare subyra galingoji Rusijos im-
perija. Po Spalio perversmo prasideda 
nirtingi m šiai prieš valdžios trokš-
tan ius bolševikus, o karo laiv  floti-
l  front  išveda visuomen je gerbia-
mas patriotas Aleksandras Kol iakas. 
Kontroversiškai vertinamas išrad jas 
ir admirolas ryžosi atlikti pareig  T -
vynei ir met  išš k  priešams kv p-
tas meil s savo draugo generolo žmo-
nai. Prie filmo s km s prisid jo pa-
grindiniai jo aktoriai - Konstantinas 
Chabenskis, Liza Bojarskaja ir Serge-
jus Bezrukovas, kurie Lietuvoje pa-
ž stami iš filmo “Likimo ironija, arba 
Laiming  nauj !”.

Rugpj io 12 d. pamatysime ši
met  Kan  kino festivalyje triumfa-
vusio režisieriaus Michaelio Haneke-
so film  “Pakvaiš  žaidimai”. Šis siau-
bo trileris - ne silpn  nerv  ži ro-
vams. Tai sensacingojo 1997 m. sadis-

tin s siaubo dramos “Smag s žaidi-
m liai” amerikietiškoji versija. Filmo 
tikslas - priminti šiuolaikiniam ži ro-
vui, kad masiniu reiškiniu tap s nuo-
latinis smurto, sadistini  siaubo trile-
ri , beprasmišk  skerdyni , avarij ,
kruvin  žudyni  steb jimas negr žta-
mai veikia žmogaus psichologij .

Teatriniai susitikimai

Festivalio programoje ži rov
laukia dar daug nepamirštam  tea-
trini  susitikim . Rolandas Kazlas 
mokys prisijaukinti poezij  Vilniaus 
teatro “L l ” spektaklyje “Geležis 
ir sidabras” pagal Vlado Šimkaus 
eiles (rugpj io 14 d.), “Auksiniam 
scenos kryžiui” už geriausi  mo-
ters vaidmen  nominuota aktor  In-
ga Maškarina per žinomas dainas 
atvers moters sielos gelmes Rus
dramos teatro muzikiniame monos-
pektaklyje “Kabaretas Buchenval-
das” (rugpj io 19 d.), teatro legen-
da Regimantas Adomaitis supažin-
dins su pasenusio širdži diko Ka-
zanovos meil s filosofija (rugpj io 
16 d.). Vakarais scenin  žod  keis 
muzikin  gaida - koncertuos grup s
“Inculto”, “Skamp”, “Rebelheart”, 
“Pieno lazeriai”, muzikin  oper -
pastiš  “Faustina” atliks solistai 
Liudas Mikalauskas, Sabina Marti-
naityt , Egidijus Bavikinas.

Kino program  vainikuos lietu-
viški filmai: “Sidabrin mis gerv -
mis” apipiltas meninis-dokumenti-
nis filmas “Vabzdži  dresuotojas” 
apie Lietuvoje k rybos keli  pra-
d jus  “Europos Disn jumi” vadin-
t  animacijos pradinink  Vladislav
Starevi i  ir premjera - Druskinin-
k  teatro festivalyje pirm  kart
pamatysime dvejus metus Mas-
kvoje kino mokslus krimtusios re-
žisier s Ramun s ekuolyt s film
“Stiklainis uogien s”.

Biliet  galite sigyti pagrindi-
n je festivalio kasoje iurlionio 
g.80, Druskininkuose, visose “Ti-
ketos” kasose ir prieš vien  valan-
d  rengini  vietose. Daugiau infor-
macijos www.dtf.lt

Skleidžiasi Druskininkų teatro 
festivalio gausybės ragas

Bilietai į prasidėjusį Druskininkų teatro festivalį tirpsta ne 
dienomis, o valandomis. Artimiausiomis savaitėmis jame “apetitą” 
numalšinti kviečiami gero kino, netradicinio teatro bei kokybiškos 
muzikos gerbėjai. Festivalį organizuoja viešoji įstaiga “Kultūros 
cechas” ir Druskininkų miesto savivaldybė.

Su “Laisvalaikio” kortele

-20%
nuolaida 2 bilietams

Aistė Smilgevičiūtė atliks 
populiariausias “Skylės” dainas

“Auksiniam scenos kryžiui” 
už geriausią moters vaidmenį 
nominuota aktorė Inga Maškarina 
Rusų dramos teatro muzikiniame 
spektaklyje “Kabaretas 
Buchenvaldas”

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.
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Išbandykite j gas

Neprivalote b ti profesionalus 
konk r  meistras, kad išpl štum -
te pergal . Neb tina tur ti praban-
gi  skryb li  ar smoking  kolekci-
j , kad pajustum te jojimo varžyb
dvasi  steb dami rengin  iš šalies. 
Tiems, kurie myli žirgus, ir tiems, 
kurie be jojimo ne sivaizduoja gy-
venimo, si lome galimyb  dalyvau-
ti Lietuvos konk r  raiteli  m g -
j empionate, kur  jau antrus me-
tus remia “Balsas.lt”, skirdamas 
priz  antrosios dienos rung i  nu-
gal tojui - portalo “Balsas.lt” taur .

empionatas vyks rugpj io 15-16 
dienomis sporto klube “Civinsk
žirgai”. Jis sik r s kininko Vinco 
Civinsko žirgyne Raudondvario 
(Vilniaus r.) dvaro teritorijoje.

V.Civinsko žirgyne išvysite vai-
ri  veisli  žirg . Jeigu dalyvauti 
empionate tr ksta parako, tur si-

te prog  pajodin ti savo malonu-
mui. empionatas skirtas ne gu-
dusiems konk rininkams, kurie 

valdingai sutramdo bet kok  rist n
ir net miegodami gali šuoliuoti per 
kli tis be balno, o neprofesiona-
lams, galintiems ir norintiems iš-
bandyti save.

At jau, pašuoliavau, 
nugal jau!

Atvirasis raiteli  m g j em-
pionatas prasid s 12 valand . Jo 
metu atskirais etapais bus art jama 
pergal s link. Dvi dienas bus var-
žomasi grei io konk re, vyks did -
jan io sunkumo rungtys. Pirmame 
etape raiteliai su žirgais tur s per-
šokti iki 100 cm aukš io kli tis, o 
antrosios rungtyni  dienos dalyviai 
rungsis d l portalo “Balsas.lt” tau-
r s.

Dalyviams ir steb tojams

Seniai žinoma, kad kiekvienam 
malonu steb ti, kaip dega ugnis, 
kaip teka vanduo ir kaip... kiti dirba. 
Per empionat  smagu bus ne tik 
rungtyniaujantiems, bet ir azartiš-
kai palaikantiems savo artim . Juo-
lab kad V.Civinsko žirgynas - nuos-
tabi vieta laisvalaikiui.

Ger  nuotaik  dovanoti žada 
sporto klubo savininkas V.Civins-
kas: “M s  žirgyne puikiai praleis-
ti laik  gali visa šeima. Šiame nuos-

tabiame gamtos kampelyje smagu 
bus ir vaikams, jie gal s pajodin ti
poniais. Suaugusiesiems, kurie at-
vyks dalyvauti empionate ar ste-
b ti varžyb , padovanosime daug 
teigiam  emocij . Be to, nei alka-
n , nei ištroškusi  nepaliksime!”

Žirg  terapija

Pastaruoju metu madinga ieško-
ti kelio  save, atrandant vairiausi
terapij . Kod l neapsilankius žirgy-
ne, ieškant prasmingo ir domaus
laisvalaikio praleidimo b do ir išsau-
gant t  pat  tiksl  - atrasti save? B -
kite atviri naujiems potyriams.

“Balsas.lt” - už domesn
gyvenim

Portalas “Balsas.lt” ne tik kas-
dien informuoja apie aktuliausius 
šalies bei pasaulio vykius, bet ir 
propaguoja aktyv  gyvenim . Jau 
antrus metus iš eil s portalas re-
mia konk r  raiteli  m g j em-
pionat  ir nugal tojui dovanoja 
taur . “Balsas.lt” taip pat kasmet 
apdovanoja motorizuot  paraspar-
ni  varžyb  nugal tojus bei skati-
na dom tis vis labiau populiar jan-
iu buriavimo sportu Lietuvoje, 

remdamas buriavimo mokykl
“Suominis”.

Meilė žirgams neišnyksta

Kiekvienas gali išbandyti 
jėgas konkūrų raitelių 

mėgėjų čempionate
“Balsas.lt” archyvo nuotr.

Žirgų terapija, azartas ir perga-
lės - tai atviras Lietuvos konkū-
rų raitelių mėgėjų čempionatas 
ir portalo “Balsas.lt” taurė.

Kelionės 31“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjūčio 6 d.

Jei kelionę renkamės dėl nau-
jų nuotykių uoslei, nenuvykti 
į Prancūzijos pietryčių regioną 
Provansą būtų nedovanotina. 
Čia rasime vieną didžiausių Eu-
ropoje kolekcijų aromatinių au-
galų, nuo ankstyvo pavasario 
iki vėlyvo rudens vešančių tiek 
laukinėje gamtoje, tiek kultū-
rinėse plantacijose. Vidurvasarį 
čionai plūsteli ieškantieji Pro-
vanso “aukso”. Taip vadinamos 
levandos, liepą vaiskia violetine 
spalva užliejančios ir dirbamus 
laukus, ir žemės ūkio technikai 
nepasiekiamus kalnus. Kilome-
tro spinduliu aplink skleidžiasi 
jų sielą raminantis ir drauge 
žvalinantis aromatas.

Vidurvasarį

Ramunės ŽUKAUSKIENĖS 
fotoreportažas

Provanse lengva sekti šio au-
gal lio keliu nuo lauko iki eterinio 
aliejaus buteliuko - kiuose esan-
ias distiliatorines išduoda aplink 

besisklaidantys balti garai. Tiesa, 
be patyrusio žinovo bus sunku 
rasti subtiliausius gamintojus. 
Tuos, iš kuri  eterinius aliejus 
perka garsiausios nat ralias žalia-
vas tebenaudojan ios parfumeri-
jos mon s.

Be patyrusio žinovo ir visos 

levandos atrodys it viena. Tuo-
met bus sunku atskirti, kur stie-
biasi varpin s, kur panac ja nuo 
šimto lig  laikomos tikrosios, o 
kur ši dviej  hibridai, kitaip klo-
nai - levandinai. Lengviau užau-
ginami, mažiau vertingesni ir pi-
gesni, bet neapsišvietusiam pir-
k jui neretai peršami už tikr
levand  kain .

Bet geriau ionai važiuoti be 
pragmatini  užma i , tiesiog po 
levand  žied  ežerynus paganyti 
nosies, aki  ir sielos...

Vienu metu pražystančių levandų 
klonų - levandinų derliui nuimti 
naudojama galinga žemės ūkio 
technika

Kelionę į levandų kraštą gali 
priminti ne tik sausos puokštės, 
eteriniai aliejai, muilai, bet ir su 

levandomis gaminamas džemas, 
sirupas, šių augalų medus

Provanse galima išvysti 
savotiškų levandų “verbų” - kad 
kvepiantys žiedai nenubyrėtų, 
jie užlenkiami į vidų

Kvapų gurmanus su Provanso levandų 
įvairove laisvalaikiu pažindinanti 
Margarita Miuler (Margarit Muler) 
atsakinga už vieno didžiausių vietos 
parfumerinių augalų augintojų 
kooperatyvų rinkodarą

Gražiausi gamtovaizdžiai atsiveria 
pasauliniame levandinų auginimo 

centre - Valensolės plokščiakalnyje

Subtiliausiems eteriniams aliejams 
levandos tradiciniu būdu renkamos 
kalnuose - šiems darbams parsisamdo 
gamtą mylintis jaunimas

Distiliuotojas Alanas 
Sangvinetis (Alain Sanguinetti) 
prašaliečiams įstabių 1400 m 
aukštyje žydinčių levandų skinti 
nepatiki ir geriau to imasi pats

Levandas distiliavimo katile 
svarbiausia gerai suslėgti, 
laukinių augalų distiliuotojai 
Silvianai Reinai Sangvineti 
(Sylviane Reina Sanguinetti) tam 
jokių mechanizmų nereikia

Provansas tampa kvapų gurmanų Meka
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Lenk  policininkai išrašo sp jimus papl dimyje r kantiems poil-
siautojams. Nuo liepos 24 dienos Gdansko viešuosiuose papl dimiuose
uždrausta r kyti. Kas gelb s Lietuvos paj r  ir papl dimyje drausmins 
r kalius, užkapstan ius nuor kas  sm l ?

Mokslininkai iš brit  Vakar
Londono universiteto po kruopš i
tyrim  pri jo prie išvados, kad vyrai 
ir moterys pasaul  regi skirtingai.

Ištyr  galvos smegen  funkci-
jas pažangiomis kompiuterin mis
technologijomis, jie nustat , kad 
vyrai geriau mato objektus, esan-
ius per tolim  atstum , ir priima 

tikslesnius sprendimus, kiek tai 
susij  su t  daikt  pad timi ar ju-
d jimu. Savo ruožtu moterys len-
kia vyrus priimdamos ir analizuo-
damos objektus, esan ius nedideliu 
atstumu. “Duomenys netik tai pa-

rod , kad d l galvos smegen  dar-
bo ypatum  vyrai ir moterys skir-
tingai mato išorin  pasaul ”, - pa-
reišk  eksperimento dalyv  psi-
cholog  Helena Stensi (Helen 
Stancy).

Tyrim  rezultatai taip pat pa-
tvirtina ir ankstesnes psicholog
išvadas, es  vyr  protas daugiau 
analitinis, jie sugeba priimti ir su-
sisteminti daugiau informacijos ir 
m styti strategiškai. Savo ruožtu 
moterys pranoksta vyrus greita 
m stymo reakcija ir giliu detali
sis moninimu, o tai suteikia joms 

galimyb  geriau apm styti vai-
rias taktikas.

Specialistai kol kas negali pa-
aiškinti nustatyt  vyr  ir moter
galvos smegen  darbo skirtum .
J  nuomone, šie skirtumai susi-
formavo dar pirmykšt je visuo-
men je, kai vyrai ir moterys tar-
pusavyje susiskirst  funkcijomis 
ir atsakomybe: vyrai medžiojo ir 
tod l jiems buvo b tina išnagri-
n ti situacij  per atstum , o mo-
terys šokin davo prie židinio ir 
augindavo vaikus.

Kova su teršėjais
EPA-Eltos nuotr.

Šven iant Karakaso 
(Venesuela) 442 meti-
nes vietos valdžia oga-
nizavo nemokamus kla-
sikin s muzikos koncer-
tus. Dirigentas iš Vene-
suelos Gustavas Duda-
melas, dirigav s Simono 
Bolivaro jaunimo orkes-
trui per nemokam  kon-
cert  skurdžiame Kara-
kaso La Vegos rajone, 
džiaug si, jog ir “skur-
džiai gyvenant poreikis 
menui išlieka”.

Nemokami 
koncertai

“Reuters” nuotr. 

Mokslininkai: moterys ir vyrai skirtingai mato pasaulį



Kas?
JAV aplinkos apsaugos fondas.

K  daro? 
Sudomina miestie ius globali-

niu atšilimu.

Kaip?
Ar gal t  baltosios meškos iš-

gyventi paleistos mieste? Žinoma, 
gal t , jei jos... celofanin s. Vaizdo 
klipas rodo, kaip ant ventiliacijos 

groteli  gatv s vidury guli kažko-
kie balti maišai. Bet kai pravažiuo-
ja metro traukinys, maišai prisipu-
ia ir pavirsta baltomis meškomis, 

net truput  juda. Kai v jas nustoja 
p sti, meškos nuli sta, prigula ant 
šono ir išsileidžia.

Kod l veikia? 
Pats pamatai, kad gamta tokia 

graži, tik, deja, ištveria neilgai. Pra-
eivi  reakcijos nuostabios. Viena 

mergait  net prib ga paglostyti 
meškiuko. O klipas perduoda žini :
poliarin ms meškoms ir kitiems 
šiaur s gyv nams nelengva. ia 
pat pateikiama pasi lym , kaip ko-
voti su globaliniu atšilimu ia ir da-
bar: šokti ant dvira io,  darb  va-
žiuoti metro ir taip toliau.

Rezultatai?
Vaizdo klipas pateikiamas 

200 puslapi . 60 000 ži rov
“Youtube”.

Apdovanojimai?
“Kan  Li t ” sidabras interne-

to kategorijoje.

Kas?
“Greenpeace”

K  daro? 
Gelb ja gyvates.

Kaip?
“Greenpeace” aktyvistai 

elektronin  laišk  sutalpino il-
giausi  pasaulyje gyvat . Šios 
“gražuol s” ilgis - 24 p dos 
(daugiau nei 7 metrai), o j
vis  gali pamatyti tie-
siog slinkdamas 
žemyn gautu 
elektro-
n i -

niu laišku. Slenki žemyn, gyva-
t s paveiksliukas vingiuoja, kol... 
netik tai ima ir baigiasi, vidury 
laiško pavirsdamas  mading  vy-
rišk  gyvat s odos bat . Deja, 
gyvat s odos bat  m g jai, il-
giausios gyvat s šiandien - tik 
“vienos p dos”.

Kod l veikia? 
Apsidžiaugei, gav s septyni

metr  ilgio laišk ? Pagailo nai-
kinam  gyva i ? Nori per-

si sti draugui? Žinut  pa-
teikta nepriekaištingai.

Apdovanojimai?
“Kan  Li t ” si-

dabras interneto 
kategorijoje.

El.reklama: 3 karšti ekologiniai puslapiai
Rubrik
pristato “Gaumina”

Darius Bagdži nas,
“Gaumina”, verslo pl tros vadovas

Kaip sudominti žmones ekologija, kai jie nori taupyti ir mažiausiai r pi-
nasi globalinio atšilimo problemomis bei ekologiškais produktais? Trys karšti 
pavyzdžiai, nuskyn  laurus “Kan  Li t ” reklamos festivalyje.

Kas?
Parduotuvi  tinklas “ICA” Norve-

gijoje.

K  daro? 
Reklamuoja ekologini  produkt

linij .

Kaip?
Ogi šoka “ekologinius šokius”. Vai-

kinas solidžiu pilvuku imituoja prade-
dant ekologiškais kiaušiniais ir baigiant 
pomidor  padažu ir “plastiškais” jude-
siais išreiškia savo meil  ekologiškiems 
produktams. Net jeigu jo nepaž sti, pa-
ži r ti maž  mažiausiai juokinga. Nor-
vegams dar smagiau, nes tai - veik jas 
iš populiaraus TV komedinio serialo.

Kod l veikia? Geriausia dalis - 
svetain je vietoj dru kio galvos gali 
kelti savo nuotrauk , sukurti savo 

“ekologin  šok ” ir persi sti drau-
gams. Nors pati id ja nenauja, chore-
ografai padirb jo nepriekaištingai - 
ži r ti  save šokant  labai linksma.

Rezultatai?
Pirm  m nes  svetain je apsilan-

k  daugiau nei 10 proc. norveg . ICA 
iš nežinomo ekologini  produkt  pre-
k s ženklo tapo Norvegijos parduo-
tuvi  lyderiu.

Apdovanojimai?
“Kan  Li t ” sidabras interneto 

kategorijoje.

Meškos tavo rajone
www.tinyurl.com/savepolarbears

Gyvatė paštu
www.interachtung.com/snake

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjūčio 6 d.34 Internetas  

Geram šokėjui...
www.theecodance.com

B ti kaip visi ar išsiskirti? 
Tokiais atvejais, kaip “sustabdyk klimato atšilim ”, šis klausimas net nekyla.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kompanijoms vietoj išvad
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“Olialia Models” pristato 
savo tinklalap

Grožio pasaulio specialis-
t s R tos Bartaši t s vadovau-
jama modeli  agent ra “Olialia 
Models” jau gali pasidžiaugti 
atv rusi duris  savo virtualius 
namus - interneto svetain
www.olialiamodels.lt.

Prieš kelias dienas prad ju-
siame veikti tinklalapyje išvysite 
modeli  nuotraukas bei j  prista-
tymus, sužinosite visas agent -
ros naujienas. Dar viena patogi 
funkcija - tai nesud tinga anketa, 
kuri  užpild , prid j  savo nuo-
trauk , tur site galimyb  b ti 
pasteb ti modeli  agent .

Ši  perspektyvi  agent r
jau pasirinko ne viena žinoma 
lietuvait : besilankydami pusla-
pyje išvysite “Mis Lietuva’96” 
Daiv  Anužyt , TV laid  ved j
Iev  Stasiulevi i t , “Mis Šiau-
li  kraštas 2009” Egl  Skukaus-
kait  ir 2007 m. gražiausios 
šiauliet s titul  laim jusi  Vik-
torij  Sutkut .

“Olialia” ženg  ir 
aksesuar  rink

Šiuo metu spar iausiai besi-
pl tojantis lietuviškas prek s
ženklas “Olialia” kelia koj  dar 
vien  rink  - papuošal . Bendra-
darbiaudami su aksesuarais pre-
kiaujan i  parduotuvi  “Baltic 
Hair” tinklu jie pristato nauj j
linij  - “Olialia” aksesuarai. J
šiuo metu sudaro kristalais žai-
žaruojan ios apyrank s, auska-
rai, seg s, kaklo papuošalai, dir-
žai bei telefono dirželiai, visi jie 
yra puošti “Olialia” ženklu. Pir-
m  papuošal  visi norintieji jau 
gali sigyti internetu parduotuv s
“Baltic Hair” tinklalapyje www.
baltichair.eu arba didžiausiuose 
Lietuvos miestuose esan iose 
“Baltic Hair” parduotuv se. Ne-
trukus aksesuar  linij  planuoja-
ma pl sti ir padaryti dar vaires-
n . “Olialia” aksesuar  kainos 
vyrauja nuo 40 iki 90 lit .

SAVAITĖS VEIDAS TRUMPAI

Puslap  pareng  Aušra PRASAUSKAIT

gis 172 cm
Kr tin  89
Liemuo 61
Klubai 87
Batai 38
Plaukai švies s
Akys rudos

Nori tapti modeliu? Tau 14-24 metai? Esi aukštesn  nei 1,70 m? Si sk kelias savo nuotraukas 
elektroniniu paštu ruta.bartasiute@olialia.lt. Laiške b tina nurodyti savo amži , g , kr tin s, liemens 

bei klub  apimtis, aki  bei plauk  spalvas, bat  dyd , savo telefon  bei elektroninio pašto adres .

“Olialia Models” pristato - Vaida Kisieliūtė
SAVAITĖS MODELIS

Algirdo Bako nuotr.

Tapo apsišauk li  auka

Prieš kelis m nesius apie Rena-
t  netilo kalbos, o žurnalistai j  ata-
kavo skambu iais: visus domino ne 
tik “Olialia” mergait  Renata, bet ir 
Renata, veikusi vien  baisiausi  li-
g  - kraujo v ž . Tada ji lyg ir dingo. 
Bent jau taip atrod  jos gerb jams,
redakcij  atakavusiems “Kur dingo 
Renata?”, “Gr žinkite mums Rena-
t !” laiškais. “Mano dingimas labai 
paprastai paaiškinamas. Ne tik stu-
dijuoju ekonomik , bet ir prad jau
nauj  bei labai atsaking  darb , va-
dovauju vienam verslui, labai daug 
dirbu, tod l ankstesn ms mano vei-
kloms laiko ne tiek daug ir lieka. 
Sunkiausia, žinoma, buvo pradžia, 
tad dabar jau džiaugiuosi gal dama
atsikv pti. Pasiilgau “Olialia” pro-
jekto, tad galite tik tis artimiausiu 
metu mane matyti dažniau”, - džiu-
gino savo gerb jus R.Nark nait .

O lygiai prieš savait  ji savo ger-
b j  klube aptiko ir ne itin malon  da-
lyk . “Pag glinau” save: ogi ži riu - 
sukurtas mano gerb j  klubas. Prad -
jau jame naršyti - o ten jau yra viena 
Renata, visiems pasakojanti apie mano 
neva gyvenim  Lenkijoje, kur aš dirbu 
modeliu, dar kažkuo užsiimu... Nuste-
bino toks kažkieno noras apsimesti 
kitu žmogumi”, - pasakojo “Vakaro ži-
ni ” kalendoriaus mergait .

Pavog  svajoni  m nes

“Olialia” projektas man - labai 
artimas, smagu kartais atsidurti toje 
prožektori  šviesoje, užlipti ant sce-
nos, susipažinti su žmon mis, pa -
vairinti gyvenim . Be to, dalyvauda-

ma jame suradau labai ger  drau-
gi ”, - pla iai šypsodamasi kalb jo
Renata. Buvimas “Olialia” mergaite 
jai - tam tikras vertinimas. O iš vis
veikl  “Olialia” projekte jai bene di-
džiausi sp d  dar  fotosesija ši
met  “Vakaro žini ” kalendoriui. 
“Taip, tai buvo viena iš mano svajo-
ni ”, - prisipažino mergina ir prid -
r , kad mielai sutikt  šiam kalendo-
riui nusifotografuoti ir dar kart .

“ domiausia, kad šioje nuotrauko-
je aš kitokia, net nepažinau sav s pir-
m  kart  versdama kalendori . Foto-
sesijoje d v jau peruk  - galb t jis 
mane ir pakeit  neatpaž stamai?” - 
svarst  Renata

“Labiausiai nor jau papuošti savo 
gimtadienio m nes  arba vasar  - rug-
pj t . Beje, šis m nuo tarp kalendoriaus 
mergai i  - pats populiariausias. Jos ma-
ne juokais kaltino pavogus svajoni  m -
nes ”, - juok si prisiminusi gražuol .

Grožio ginklu naudotis 
netenka

domu, ar solidžios direktor s par-
eigos nesikerta su seksualiu ir vali -
kišku “Olialia” mergait s titulu? “Ti-
krai ne, netgi priešingai - klientai 
džiaugiasi matydami mane, toki  “l -
lyt ”, su manimi tvarkydami verslo 
reikalus. Ta iau derybose man gelb ja 
ne grožis, o protas ir iškalba, nes dau-
guma m s  partneri , su kuriais tenka 
bendrauti - moterys. O j  juk nesuvi-
liosiu!” - šypsojosi s km s lydima “Va-
karo žini ” kalendoriaus mergina.

Rugpjūčio mergina kalendoriui fotografuotųsi darkart
Naujo mėnesio pradžia visuomet reiškia ir naują lapą “Vakaro žinių” 
kalendoriuje. O iš rugpjūčio lapo su Jumis flirtuoja ir žaviai šypsosi 
tikra praėjusio šimtmečio gražuolė, šelmiškai žaidžianti su šunimi 
ir kraunanti lagaminą... Juk vasara! O atostogų niekada nebūna 
per daug! Šiai minčiai galėtų pritarti šio mėnesio gražuolė Renata 
Narkūnaitė, pastaruoju metu sunkiai ištaikanti laisvą minutę, ką 
jau kalbėti apie atostogas... Tačiau didelis užimtumas - ne bėda, jei 
darbas teikia malonumą, mano Renata.

Daugiau nuotrauk  iš Renatos 
fotosesijos VŽ kalendoriui rasite: 

www.olialia.ltRugpjūčio mėnesio mergina - Renata Narkūnaitė
Raimundo Adžgausko nuotr.



Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 7-13 d. 10.15,
12.30, 15, 17.15, 19.30, 21.50.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) - 
6 d. 18 (Knyg¨ klubo seansas). 7-13 d.
12.15, 15.30, 18, 20.30.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 18 d. 22 (naktinis
MTV seansas).
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 6 d. 10.30, 12.40, 14.45,
17.15, 19.20, 21.30. 7-13 d. 10.30, 12.45,
14.45, 16.50, 19.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 6 d.
10.15, 13.20, 16.45, 20.15. 7-13 d. 11,
14.20, 17.30, 20.45.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 6 d. 11, 13.40, 16.30,
19, 21.45. 7-13 d. 12, 15.15, 18.30, 21.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ kome-
dija, JAV) - 6 d. 11.40, 14, 16.15, 18.40,
21.15. 7-13 d. 11.40, 14.40, 17.45, 20.15.
“Bruno” (komedija, JAV) - 6 d. 10.45, 13,
15.20, 17.30, 19.30, 22. 7-13 d. 14, 16.10,
19.15, 21.45.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 6 d. 11.20, 14.15,
17, 20. 7-13 d. 13.20, 19.05.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
6 d. 14.30, 20.30. 7-13 d. 16.50, 21.50.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 6 d. 15, 18. 7-13 d. 21.15.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 6 d. 12, 21.
7-13 d. 10.45.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) - 
6 d. 12.20, 18.15.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) - 
6 d. 18.30 (Knyg¨ klubo seansas). 7-13 d.
12, 14.20, 16.50, 19.10, 21.40.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 7-13 d. 11,
13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 22.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 7-13 d. 13.20, 18.50, 21.
“Darbai prie Douro up∂s” ir “Vienos
blondin∂s ypatyb∂s” (reΩisieriaus Manoel
de Oliveira kΔrybos vakaras) - 7 d. 16.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 18 d. 22
(naktinis MTV seansas).
“Bruno” (komedija, JAV) - 6 d. 12, 14.10,

16.10, 18.40, 21.30. 7-13 d. 12, 14, 16.10,
18.30, 21.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 6 d. 11, 13.40,
16.30, 19.20, 22.10. 7-13 d. 11, 13.40,
16.30, 19.10, 22.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 6 d. 12. 7-13 d. 12.20.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 6 d. 11.20, 13.50,
16.30, 19.20, 22. 7-13 d. 12.40, 15.30,
18.20, 21.20.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ kome-
dija, JAV) - 6 d. 11, 13.20, 15.40, 18.20,
20.45. 7-13 d. 11.20, 13.40, 16, 18.40.
“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedija,
D.Britanija) - 6 d. 12.20, 14.30, 16.50, 19,
21.15. 7-13 d. 15.40, 17.50, 20.30.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 6 d.
11.40, 14.45, 17.50, 21. 7-13 d. 11.40, 15,
18.10 (7 d. 18.10 val. seansas nevyks).
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) - 6 d.
12.30, 15.20, 18.15, 21.15. 8-13 d. 21.20.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 6 d. 12.45. 8-13 d. 15.50.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 6 d. 14.20. 7-13 d. 21.
“Sußalusi Ωem∂” (drama, Suomija) - 7 d. 19.
“Kinas prieß melå” (kino festivalis) - 6 d.
18, 20.30.

”SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Macko Sennetto komißk¨ film¨ progra-
ma” (komedijos, JAV, 1913 m.) - 6 d. 19
(kino klasikos ciklas “52 savait∂s”.
“Adomo obuoliai” (juodoji komedija, Da-
nija) - 6 d. 21.
“Rebeka” (psichologinis trileris, D.Britani-
ja) - 7 d. 17.
“Aß ir tu, ir kiti” (romantin∂ komedija,
JAV, D.Britanija) - 7 d. 19.30.
“Vir∂jas, vagis, jo Ωmona ir jos meiluΩis”
(drama, D.Britanija) - 8 d. 17.
“Tamsiai m∂lyna, beveik juoda” (drama,
Ispanija) - 8 d. 19.30. 11 d. 21.
“Isos sl∂nis” (drama, Lenkija) - 9 d. 19.
“DΩiazo dainininkas” (muzikin∂ drama,
JAV) - 9 d. 21.
“Kileris” (komißkas trileris, Lenkija) - 
10 d. 19.
“Delta” (drama, Vengrija, Vokietija) - 
10 d. 21.
“Íunys” (kriminalin∂ drama, Lenkija) - 
11 d. 19.
“Treçiadienis, ketvirtadienio rytas” (dra-
ma, Lenkija) - 12 d. 19.
“Atsitiktinumai” (tragikomedija, Ívedija) -
12 d. 20.30.
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Pasaulio šviesą išvydo jau penktasis 

„Sporto žmonių“ numeris. Vos 1,99 lito 

kainuojantį ir net 60 puslapių įdomios, kokybiškos 

ir intriguojančios sportinės informacijos talpinantį 

žurnalą galite rasti spaudos platinimo vietose!

Dienoraštis:

KELIOS MINUTĖS SU MARIUMI ŽAROMSKIU

Šakiuose gimęs 29 metų Marius Žaromskis neseniai grįžo iš pres-

tižinio “Dream” vidutinio svorio kategorijos turnyro Japonijoje. Ir grį-

žo ne tuščiomis – lietuvio bušido kovotojo sąskaitoje dvi įspūdingos 

pergalės nokautais, nugalėtojo titulas ir 100 tūkstančių JAV dolerių 

piniginis prizas.

Interviu: 

RAMŪNAS VYŠNIAUSKAS: GYVENU SVAJONIŲ GYVENIMĄ

Dar prieš kelerius metus jo buvo pilna visur - fotografijos puikavo-

si įvairiausiuose žurnaluose, plati šypsena spindėjo televizijos laidose 

ir mažai buvo audringų vakarėlių, kuriuose jis nedalyvaudavo ir ne-

tapdavo “visatos centru”. Tad nenuostabu, kad visa Lietuva su pasimė-

gavimu narstė jo gyvenimo kelius ir klystkelius. Ir staiga stipriausias 

bei tituluočiausias šalies sunkiaatletis Ramūnas Vyšniauskas dingo.

„Formulė-1“: 

NACIONALIZACIJA SU RIEBIU MINUSO ŽENKLU

„Ferrari“ garažuose Maranelo miestelyje itališkos frazės dabar 

skamba kaip niekad dažnai. Tačiau melodingajai kalbai taip būdingų 

mažorinių gaidų negirdėti. Ar tikrai jubiliejinį legendinės komandos 

sezoną sužlugdė vien tik drastiški „Formulės-1” techninio reglamento 

pokyčiai?

Žvaigždė: 

ŽMOGUS DELFINAS – NUO A IKI Ž

Daug garsių sportininkų, sulaukę 24 metų, buvo vadinami tik 

vienais geriausių, talentingiausių ir pan. Amerikiečiui plaukikui Mai-

klui Felpsui (Michael Phelps) per Pekino olimpines žaidynes buvo tik 

23-eji, tačiau dar žaidynių metu jis pradėtas vadinti geriausiu visų 

laikų atletu.

Aviacija: 

STIPRIAUSI PASAULIO LAKŪNAI - JURGIO KAIRIO FORMULĖJE

Iš žiniasklaidos akiračio trumpam dingęs žinomiausias Lietuvos 

lakūnas Jurgis Kairys netrukus vėl mirguliuos dienraščių puslapiuose 

– originaliais ir drastiškais skrydžiais garsėjantis sportininkas ne tik 

sukūrė naujas akrobatinio skraidymo varžybas, bet ir žada atstovauti 

šaliai pasaulio čempionate.

Kur kas plačiau ir daug daugiau skaitykite 

„Sporto žmonėse“!

“Va Bank” (komißkas trileris, Lenkija) - 
13 d. 19.
“Poeto kraujas” (fantastin∂ drama, Pran-
cΔzija) - 13 d. 21.
“Kalbantis kinas” (drama, Portugalija) -
14 d. 17.
“Trumpas filmas apie meil´” (drama,
Lenkija) - 14 d. 19.
“M∂lyna” (drama, Lenkija, PrancΔzija,
Íveicarija) - 14 d. 20.40.
“Ponas Tadas” (drama, Lenkija) - 15 d. 17.
“Íokoladas” (romantin∂ komedija, JAV) -
15 d. 19.20.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 7-13 d. 10.50,
13.15, 15.45, 18.15, 20.45. 7-8 d. 23.15.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) - 
6 d. 18.45 (Knyg¨ klubo seansas). 7-13 d.
12.40, 15, 17.45, 20.15. 7-8 d. 22.45.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Ispa-
nija) - 7-13 d. 14.45, 17, 21.30. 7-8 d. 23.45.
“U2 3D” (filmas-koncertas trimat∂je erd-
v∂je, JAV) - 7-8 d. 23.59.
“Kelion∂ ^ M∂nul^” (animacinis nuotyki¨
f., dubliuotas lietuvißkai, Belgija, 3D) - 
7-13 d. 10.15, 15.30.
“Èsileisk mane” (romantin∂ siaubo drama,
Ívedija) - 7-13 d. 20.
“Pano labirintas” (fantastinis f., JAV,
Meksika, Ispanija, Kitokio kino klubas) - 
11 d. 19.15.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV, 3D) - 18 d. 22
(naktinis MTV seansas).

“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 6 d. 10.50, 13.30, 16.15,
19, 21.45. 7-13 d. 12, 14.30, 18, 20.30. 7-
8 d. 23.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 6 d. 10.15, 13,
15.45, 18.30, 21.15. 7-13 d. 13, 18.30.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 6 d.
10.30, 14, 17.15, 20.30. 7-13 d. 10.30,
13.45, 16.45.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 6 d. 11.10, 13.45, 16,
18.15, 20.45. 7-13 d. 11.10, 15.15, 19.45.
“Bruno” (komedija, JAV) - 6 d. 12.30, 14.50,
17.30, 20, 22. 7-13 d. 13.30, 17.30, 22.
“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedija,
D.Britanija) - 6 d. 12.45, 18.45. 7-13 d. 12.20,
19.15 (11 d. 19.15 val. seansas nevyks).
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 6 d. 15.30. 7-8 d. 22.30.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 6 d. 12.10, 18.
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) - 6 d.
15.10, 21.30.
“Çihuahua iß Beverli Hilso” (nuotyki¨ ko-
medija, dubliuota lietuvißkai, JAV) - 6 d. 10.

CINAMON
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 6 d. 20. 7-13 d.
11.15, 13.30, 15.45, 18, 20.15, 22.15.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 6 d. 11.45, 14.15, 16.45,
19.15, 21.45. 7-13 d. 11.45, 17, 19.30, 22.
“Bruno” (komedija, JAV) - 6 d. 11, 12.45,
14.30, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15. 7-13 d.
12, 16.30, 18.15, 20, 21.45.

“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 6 d.
12, 15, 18, 21.15. 7-13 d. 12.30, 15.30,
18.30, 21.30.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 6 d. 17.15. 7-13 d. 13.45.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 6 d. 10.45, 12.45, 14.45,
17, 19, 21. 7-13 d. 10.45, 12.45, 14.45,
16.45, 18.45, 20.45.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 6 d. 12.30.
7-13 d. 14.15.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
6 d. 15.15, 22.

KLAIPÎDA

CINAMON
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) -
7-13 d. 12.15, 14.30, 17, 19.15, 21.30.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 6 d. 19.15. 
7-13 d. 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 6 d. 11.45, 14.15, 17,
19.30, 22. 7-13 d. 13.30, 16, 18.30, 21.15.
“Bruno” (komedija, JAV) - 6 d. 11, 12.45,
14.30, 16.30, 18.15, 20.15, 22.15. 7-13 d.
11.30, 18, 19.45, 21.45.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - iki
13 d. 10.30, 13.20, 16.10, 19.05, 22.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 6 d. 16.15, 21. 7-13 d. 12.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - iki 13 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45.

“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 6 d. 12.30,
15.15, 18. 7-13 d. 15.15.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
6 d. 12, 14, 21.30.

ÍIAULIAI
FORUM CINEMAS

“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 7-13 d. 11.30,
14.10, 16.35, 18.50, 21.25.
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) - 7-
13 d. 12.35, 15.20, 18.10, 21.15.
“Kelion∂ ^ M∂nul^” (animacinis nuotyki¨
f., dubliuotas lietuvißkai, Belgija, 3D) - 
7-13 d. 10.45, 13.30.
“U2 3D” (filmas-koncertas trimat∂je erd-
v∂je, JAV) - 7-13 d. 21.40.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, 3D) - 18 d. 22 (naktinis
MTV seansas).
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 6 d. 10.45, 13.30, 16,
18.45, 21.30. 7-13 d. 12, 14.50, 17.55, 21.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 6 d. 10.15, 13.15,
16.20, 19.15, 22. 7-13 d. 16.05, 19.10.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fantasti-
nis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 6 d. 11.15,
14.30, 17.45, 21. 7-13 d. 10.30, 13.45, 16.50.
“Bruno” (komedija, JAV) - 6 d. 11, 13, 15,
17, 19, 21.15. 7-13 d. 20, 22.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 6 d. 14, 20.30.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) - 
6 d. 18.

“Madagaskaras 2” (animacinis f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 6 d. 11.30.

ATLANTIS CINEMAS
*Dolby Digital 3D sal∂
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - iki 13 d. 11, 13, 15,
17, 19.
“Kruvinoji Valentino naktis” (siaubo trile-
ris, JAV, 3D) - iki 13 d. 21.

I sal∂
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - iki
13 d. 10.30, 13.20, 16.10.
“Poniut∂ kaime” (romantin∂ komedija,
JAV) - 6 d. 21.10. 7-13 d. 19.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 7-13 d. 21.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) - 
6 d. 19.

PANEVÎÛYS
FORUM CINEMAS BABILONAS

“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 7-13 d. 11.30,
13.50, 16.10, 18.40, 21.
“Aukßtyn” (animacinis nuotyki¨ f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 18 d. 22.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas lie-
tuvißkai, JAV) - 6 d. 10.30, 12.40, 14.45,
16.50, 19. 7-13 d. 10.30, 12.40, 14.45, 19.20.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fantasti-
nis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 6 d. 10.15,
13.20, 16.30. 7-13 d. 10.15, 13.20, 16.30.
“Bruno” (komedija, JAV) - 6 d. 10.40,
21.45. 7-13 d. 19.40, 21.45.
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 6 d. 10.45, 13.40,
16.10, 18.45, 21.30. 7-13 d. 16.50, 21.30.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 6 d. 21.15. 
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Prognoz∂ savaitei
2009 08 06-12

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

Tel. 260-92-97, (8-685) 11-431

AVINAS. D∂l m∂nulio uΩtemimo ketvir-
tadien^ nepalanku bΔti vießumoje. Sa-
vaitgal^ venkite svaigal¨, nepasiduokite
provokacijoms. Darbo savait∂s pradΩia
aktyvi, bΔkite atkaklesni. Treçiadien^
neißlaidaukite.

JAUTIS. M∂nulio uΩtemimas ketvirta-
dien^ gali padaryti neigiamå ^takå karje-
ros reikalams. Savaitgal^ galima susi-
tikti su senais gerais draugais, bet ne-
reik∂t¨ padauginti svaigal¨. Darbo sa-
vait∂s pradΩia aktyviai veiklai nepalan-
ki. Treçiadien^ galima dirbti svarbius
darbus.

DVYNIAI. D∂l m∂nulio uΩtemimo
ketvirtadien^ neder∂t¨ keliauti, mo-
kytis. Savaitgal^ bΔkite santΔresni,
venkite svaigal¨. Darbo savait∂s
pradΩia tinka reklamai, vießumui,
bendrauti. Treçiadien^ venkite intri-
g¨, pavyduoli¨.

VÎÛYS. D∂l m∂nulio uΩtemimo ketvir-

tadien^ nepalanku tvarkyti verslo, tarpi-
ninkavimo reikalus. Savaitgal^ galimi
malonΔs nuotykiai, paΩintys. Darbo sa-
vait∂s pradΩioje bΔkite diplomatißkesni
su virßininkais, kolegomis. Treçiadienis
tinka bendrauti.

LIÔTAS. D∂l m∂nulio uΩtemimo ket-
virtadien^ neder∂t¨ tvarkyti ßeimos,
juridini¨ reikal¨. Savaitgal^ venkite ri-
ziking¨ paΩinçi¨, ekstremalaus spor-
to, svaigal¨. Darbo savait∂s pradΩia
tinkama mokytis, keliauti, bendrauti.
Treçiadien^ bΔkite diplomatißkesni
tarnyboje.

MERGELÎ. D∂l m∂nulio uΩtemimo ket-
virtadien^ nepalanku uΩsiimti tarnybi-
niais reikalais. Savaitgal^ venkite svai-
gal¨, nepriekabiaukite prie sutuoktinio,
drausmingai vairuokite. Darbo savai-
t∂s pradΩioje nerizikuokite pinigais.
Treçiadien^ tinka keliauti, bendrauti,
siekti Ωini¨.

SVARSTYKLÎS. D∂l m∂nulio uΩtemi-
mo ketvirtadien^ gali ißkilti kliΔçi¨
meil∂s srityje. Savaitgalis tinka ra-
miam poilsiui prie vandens. Darbo
savait∂s pradΩia nepalanki juridiniams
reikalams. Treçiadien^ nerizikuokite
pinigais.

SKORPIONAS. D∂l m∂nulio uΩtemimo
ketvirtadien^ nepalanku tvarkyti ßei-
mos, nekilnojamojo turto reikalus. Dar-
bo savait∂s pradΩioje bΔkite kantresni
su kolegomis, lankytojais, pirk∂jais.
Treçiadienis tinkamas juridiniams rei-
kalams.

ÍAULYS. D∂l m∂nulio uΩtemimo ket-
virtadien^ nepalanku keliauti, bendrauti,
tvarkyti dokumentus. Savaitgal^ venkite
svaigal¨, bΔkite d∂mesingesni ßeimai.
Darbo savait∂s pradΩia harmoninga,
palanki meil∂s reikalams, kΔrybai. Tre-
çiadienis netinkamas dirbti sunkius
darbus.

OÛIARAGIS. D∂l m∂nulio uΩtemimo
ketvirtadien^ nepalanku tvarkyti finansi-
nius reikalus. Savaitgalis tinka ißvy-
koms prie vandens, netik∂toms paΩin-
tims. Darbo savait∂s pradΩioje daugiau
d∂mesio skirkite ßeimai. Treçiadienis
tinkamas meilei.

VANDENIS. Ketvirtadien^ m∂nulio uΩ-
temimas vyks jΔs¨ Ωenkle - venkite
svarbi¨ sprendim¨. Savaitgal^ nevar-
tokite svaigal¨. Darbo savait∂s pradΩia
tinka aktyviems veiksmams, tarnybi-
n∂ms kelion∂ms. Treçiadien^ bΔkite
praktißkesni, daugiau d∂mesio skirkite
ßeimai.

ÛUVYS. Ketvirtadien^ m∂nulio uΩtemi-
mas gali suaktyvinti tamsias j∂gas. Sa-
vaitgal^ venkite svaigal¨, ekstremali¨
veiksm¨. Darbo savait∂s pradΩia palan-
ki tvarkyti dokumentus, mokesçius.
Treçiadienis tinkamas vykti ^ komandi-
ruotes, bendrauti.

Teisingai ißsprend´ kryΩiaΩod^ galite laim∂ti sportin^ 
akrobatin^ aitvarå “Jamaica”.

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki rugpjΔçio 11 d.  si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390. 
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.
Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂toja - Danguol∂ Çesnaviçien∂ iß Vilniaus. 

Jai bus aitvaras “Jamaica”. 
D∂l priz¨ teiraukit∂s telefonu Vilniuje 212 36 26, Kaune 20 80 14.

KryΩiaΩodΩio, ißspausdinto pra∂jusiame numeryje, atsakymai:
Vertikaliai: Asketas. Rai. Tuo. Rausva. Íiol. Lianos. Piestel∂. Keta. Metodika. Sakas. Sasi. 

DLIV. Ikrai. Utis. Uku. Anuosyk. Esam. Ola. Sausas.
Horizontaliai: Rotuß∂. Ciferblatas. “Stimorol”. Inas. Aliaskos. Visuma. Tedas. Sintetika. 

Rusos. Lakas. Akyla. Belaisv∂. Asiliukas.
PaΩym∂tuose langeliuose: AKCENTAS.

“Laisvalaikio” forumas

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

Kino teatruose
Užsisakydama picerijos 

“Mambopizza” maisto

Mindaugas
MICKEVI IUS - 

Mino,
dainininkas

“Laisvalaikio” kortel
pasinaudoju restoranuo-
se, kino teatruose, bilie-
tams  koncertus. Dažnai 
lankausi japon  restorane 
“Tokyo” ir kiekvien  kar-
t  sutaupau apie 20 Lt. 
Na, o didžiausia su “Lais-
valaikio” nuolaid  kortele 
sutaupyta suma - 150 Lt 
rezervuojant viešbu io 
kambar .

Meda JONAITYT ,
modeli  agent ros 

“Major Image Group” bendraturt

Kortel  dovan  gavau tik prieš tris m nesius 
ir kartais dar pamirštu, kad j  turiu. Kol kas 
dažniausiai ja naudojuosi kino teatruose. Ten 
dažniausiai lankausi su dukra Gertr da, tad dau-
giausiai renkam s jai dom  repertuar . Pati 
neseniai ži r jau film  “Bruno” ir “Visuomen s
priešai”. Kortel  labai praver ia per dideles fo-
tosesijas, kai  studij  užsisakome pic  iš “Mam-
bopizza”. Pigiau su kortele naudojuosi ir švaru-
mo centr  “Jogl ” paslaugomis. Manau, kad 
greitu laiku kortel  panaudosiu parduotuv je 
“United Colors Of Benetton”: Gertr da labai 
spar iai auga, tad prieš mokykl  reik s smarkiai 
atnaujinti jos drabuži  spint .

Vyganto Skaraičio nuotr. Mykolo Ambrazo nuotr.

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

Japon  restorane “Tokyo”
Kino teatre 

“Forum Cinemas Vingis”
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Šios savaitės pretendentei Linai Daublytei - 20 metų, ji kilusi iš Kretingos. 
Gimusi po Šaulio ženklu mergina nori pamatyti kuo daugiau pasaulio. 
Lina drąsi, komunikabili ir daug besišypsanti.

SUSIRINKIMAS. Gvatemaloje susirinkę į Lotynų Amerikos 
klounų suvažiavimą linksmuoliai bandė aptarti savo amato 

problemas, o aplinkiniams vien jų buvimas šalia kėlė nuotaiką.
EPA-Eltos nuotr.

ALKSTANTIEMS. Meksikos miesto gyventojai ir val-
džios atstovai pasigamino 46 m ilgio ir 750 kg svorio 
sumuštinį. Sumuštinis-milžinas buvo pagamintas per 
6 minutes ir 20 sekundžių. Per kiek laiko ir kas jį suval-
gė, nepranešama.

KANKINIAI. Norintiems įsigyti naminių gyvūnėlių 
Manilos (Filipinai) turguje po 4 pesus pardavinė-
jami nudažyti viščiukai. Kaip šie gležni padarėliai 
jaučiasi po chemijos (dažų) dozės, niekam nerūpi.

SKRYBĖLAITĖ. Kolum-
bijos mados savaitėje 
gražuolėms pasiūlytos 
ir tokios skrybėlaitės.

EPA-Eltos nuotr.

GULIVERIS. Seule (Pietų Korėja) 
eksponuojamas didžiausias 

pasaulyje pliušinis meškiukas. 
Jis vaizduoja epizodą iš 

“Guliverio kelionių”.
EPA-Eltos nuotr.

“Laisvalaikis”, 2009 m. rugpjūčio 6 d.42 Beprotiškas pasaulis  

“Reuters” nuotr.

EPA-Eltos nuotr.


