
Laima KARALIŪTĖ

- Kod l nusprendei dalyvauti 
naujame televizijos šoki  pro-
jekte?

- Labai pasiilgau scenos. Be to, 
tokie projektai reikalauja didel s
energijos, k rybos, o mano ramiame 
gyvenime dabar labai tr ksta sukr -
tim . Man patinka, kai m gstama vei-
kla išsunkia paskutin  prakaito laš .

- Po baleto turb t n ra sunku 
mokytis sportini  šoki ?

- Atvirkš iai. Man pinasi kojos. 
Balete pratau skai iuoti muzik , o 
ia reikia pajausti. Visai kitokia spe-

cifika.

- Art ja naujas televizijos se-
zonas. Ar sulaukei darbo pasi -
lym ?

- Taip, bet kol kas negaliu pla-
iau papasakoti. Galiu tik pasakyti, 

kad autorin s laidos nevesiu.

- Tavo pavyzdys rodo, kad pa-
tekti  televizij  n ra sunku. Ar 
sutinki?

- Ži rint, ko tikiesi iš televizi-
jos. Aš, kaip ir dauguma mergin ,
buvau priimta papuošti ekrano. 
Nors man s tai netenkino, v liau 
supratau, kad ne aš keliu s lygas. 
Iš pradži  teko paminti savo ambi-
cijas, kol užlipau ant aukštesnio 
laiptelio.

- Gera televizijos laid  ved -
ja pagal tave?

- Lietuvoje nedaug ger  televi-
zijos laid  ved j  moter .
Pramogin s laidos ved ja
privalo tur ti ger  reak-
cij , greit  mint  ir taikl
žod . Aš kalbu apie ved -
jas, o ne kit  parašyto 
teksto skaitytojas.

- Kokie tavo, kaip ved jos, 
pliusai?

- Manau, kad esu universali, galiu 
prisitaikyti prie vairi  laid  formato. 
Gal  gale nesu visiška višta, supran-
tu, kaip kuriama laida. Komandai ne-
sunku su manimi dirbti, nes nededu 
sau ant galvos kar nos.

- Kaip manai, ar tave pa-
kviest  vesti laidos, jei tavo iš-
vaizda neatitikt  šiuolaikinio 
grožio standart ?

- Ne. Pramoginis žanras reika-
lauja tam tikros išvaizdos. Niekur 
nuo to nepab gsi.

- Kaip reaguoji  seksualiau-
sios, žavingiausios ir visokios 
kokios titulus?

- Ne titulai žmog  laiming  pada-
ro. Paradoksas - kol buvau nežinoma, 
nedirbau televizijoje, jau iausi graži, 
žavi, talentinga. Ir kuo labiau sulaukiu 
pripažinimo, liaupsi , tuo labiau sa-
vyje atrandu neigiam  dalyk .

- Kokia moteris tau žavi?
- Dr si, stipri, ir net tada, kai ji 

negražiai pasielgia. Tokioms mote-
rims galiu atleisti daug k .

- O vyrams?
- Man patinka ram s, sant r s,

daug nepliurpiantys vyrai.

- Ar pritari moter  emanci-
pacijai?

- Televizijoje n ra pageidauja-
mos emancipuotos moterys, bent 
jau toje srityje, kurioje dirbu. Beje, 
paž stu moter , kurios per daug už-
sižaid  emancipacija ir tapo labai ne-
laimingos. Kod l? J  stipryb s išsi-
gando vyrai.

- Ar nor tum gyventi su vy-
ru, kuris tau visk  nurodin t ,
už visk  mok t  ir panašiai?

- Nenor iau, nes esu patyrusi 
panašius santykius. Nors nesu už-
kiet jusi feminist , bet valdoma b -
ti negal iau.

- Ar teko b ti vyro išlaiko-
mai?

- Iš dalies.

- Vien  tavo draugyst  kei ia 
kita. Ar teko ilgesn  laik  netu-
r ti šalia vyro?

- Ne. Bet ne d l to, kad be vyr
negal iau gyventi. Taip išeina. Su-
tinki vyr , paklausai širdies balso ir 
eini  priek . Manau, mano amžiaus 
moterys retai patiria vyr  stygi .
Tai turb t vyresni  moter  realyb .
Bet ne d l to, kad vyr  n ra, o d l
to, kad reikalavimai keliami aukš-
tesni. Mano reikalavimai kol kas n -
ra labai aukšti. Aš gana lengvai už-
mezgu kontakt .

- Esi dalyva-
vusi ne vienoje 
erotin je fotose-
sijoje. Ar tai da-
rei d l populia-
rumo?

- Tikrai ne. 
Užaugau baleto scenoje, kurioje pa-
tyriau nuolatin  fizin  kontakt . Aps-
kritai balete labai išryškinamos k -
no formos. Nuo vaikyst s atsirado 
supratimas, kad atidengtas k nas 
n ra g dinga, nemoralu. Gal kažkam 
aš atrodau pasileid l , bet aš taip 
nemanau.

- Prieš trejus metus ketinai 
dalyvauti rinkimuose “Mis Lie-
tuva”. Atsisakei šios id jos?

- Tada ketinau dalyvauti, kad pa-
rody iau save. Man reik jo scenos. 
Dabar to nebereikia.

- Esi labai liekna. Kalti genai?
- Taip. Smulk  sud jim  pavel-

d jau iš savo gimin s moter .

- Ar tau grožis yra ginklas?

- Nemanau, kad mano grožis 
yra toks, kur  galima naudoti kaip 
ginkl . Gal  gale aš net nemok -
iau juo naudotis, kaip kai kurios 

moterys.

- Ar gražiai moteriai lengviau 
visuomen je?

- Priklauso nuo moters. Man 
sunkiau. Labai nem gstu, kai prie 
man s prieina, spokso, apkalba.

- Kokia moterimi nenor tum
tapti?

- Intrigante, melage. Bandau at-
sikratyti beveik visoms moterims 
b dingo pavydo.

- Ko dar nor tum atsikratyti?
- Kartais nor iau sumažinti sa-

vo impulsyvum . Dar nor iau b -
ti ne tokia jautri, nes sunkiau gy-
venti.

- Gal žinai, kaip atsisakyti 
jautrumo?

- Kol kas neradau b d . (Šyp-
sosi.)

- Ko niekada neapsirengtum?
- Oi, daug ko. Pavyzdžiui, fluo-

rescencini  spalv  drabuži , ko nors 
iš latekso, ilg , metalin mis pakul-
n mis bat , kailini  iki žem s.

- Esi iš t  moter , kurios ry-
te atsik lusios pagalvoja, kad 
neturi k  apsirengti?

- Man taip nenutinka, nes mano 
spintoje daug vairiausi  drabuži .

- Vardini ?
- N  vieno.

- Tavo laisvalaikis?
- M gstu daugel  laisvalaikio lei-

dimo b d . Man patinka sportuoti, 
skaityti knygas, ži r ti televizori ,
eiti  klub , žaisti stalo žaidimus, gu-
l ti prie j ros, eiti  mišk  ir t.t.
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“Norėčiau būti mažiau jautri”

Aistė nesinaudoja savo grožiu
AISTĖ PAŠKEVIČIŪTĖ (23) iš tų 
žmonių, kuriems reikia scenos. 
Ir ne tiek svarbu - baleto, kurį ji 
šoko, ar televizijos kameromis 
apšviestos, kurioje jau kelintus 
metus sėkmingai dirba vedė-
ja. Nors kaip pati sako, iš pra-
džių buvo pakviesta tik ekrano 
papuošti. Be to, suprato, kad 
emancipuotų moterų televizijos 
prodiuseriai nemėgsta.

Aistė Paškevičiūtė bando 
atsikratyti pavydo jausmo

Simono Švitros nuotr.
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Į Katarą gyventi išvykstančios LNK laidos “Kakadu” vedėjos 
BERNEEN vietą užims UGNĖ SKONSMANAITĖ.
Dar prieš pusantrų metų buvusi MTV vedėja Ugnė “Laisvalaikiui” 
dėstė savo požiūrį į lietuviškas televizijas: “Nežinau, kokia turėtų 
būti laida, kad susiviliočiau. Vesti visokius dešimtukus ar kitokias 
tralialia laidas? Niekada”. Atrodo, kad radikali jos nuomonė 
pasikeitė.

Ugnė keičia 
Berneen

Stasio Žumbio nuotr.

Sauliaus Venckaus nuotr.
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Jurgitos RANCEVIENĖS ir
Kazio LAZAUSKO fotoreportažas

Goda ir Rolandas vienas kitam 
“taip” ištar  ceremonijoje už uždar
dur . Joje dalyvavo poros artimieji 
ir draugai. Iš viso apie 50 sve i .

Vietiniai birštonie iai steb josi,
kad po iškilmingos ceremonijos 
Birštono bažny ioje sve iai ir jau-
nieji bažny ios šventoriuje buvo ap-
laistyti ir vaišinosi šampanu. Ragau-
ti svaigi j  g rim  neiš jus už šven-
toriaus rib  n ra priimtina pagal 
Bažny ios kanonus. “Tikriausiai ge-
rai klebon liui pamok jo”, - kalb jo
gyventojai. Goda džiugiai žarst  or
centus, juos v liau susirinko aplink 
bažnyt l  besitrinantys keistuoliai.

Pri m  santuokos sakrament
Birštono bažny ioje jaunieji ir j

palyda pasuko tilto per Nemun
link. Jaunikis God  vos ne b gte 
perneš  per vis  tilt . V liau svita 
patrauk  prabang  viešbut -res-
toran  ant Nemuno kranto. Sve iai 
buvo apgyvendinti viešbutyje, o 
jaunieji išplauk  nedideliu kateriu 
papramogauti. Po geros valandos, 
atplauk  upe, jaunieji per žali  pie-
v  patrauk  švent s vietos link - 
juos pasitiko baltais angelais per-
rengtos mergait s.

D l vestuvi  vietos ir datos ži-
niasklaidos atstovai buvo klaidinami 
itin išradingai - R.Alijevas ir G.Sa-
butyt  pažaid  sl pyni  ne tik su 
jais, bet ir su penktadien  Kauno ro-
tuš je jaun j  laukusiais civilin s
metrikacijos atstovais. Mat pora 
m t  p das užsiregistravusi ir Kau-
no miesto rotuš je. Nežinodami 

tikslios santuokos ceremonijos vie-
tos, spaudos atstovai buvo pasidali-
j  dvi dalis: vieni jaun j  lauk
Kaune, kiti - Birštone. Visi nuošir-
džiai steb josi, kod l iki šiol viešo 
gyvenimo neveng  asmenys samdo 
apsaugos darbuotojus ir piktinasi 
spaudos atstov  darbu, užuot kelet
minu i  ramiai papozav . Iš nuota-
kos svitos spaudos atstovams tarp 
mandagi  prašym  nefotografuoti 
buvo mestel tos ir šiurkš ios fra-
z s: “Gal tau šimtuk  numesti, kad 
išnyktum?”

Naujiena apie G.Sabutyt s ves-
tuves su R.Alijevu nustebino ne vie-
n  gražuol s gerb j  ir krepšinio 
sirgali . Mat dar visai neseniai, 
gruod , G.Sabutyt  laik  leido kito 
krepšininko - Šar no Jasikevi iaus
- draugijoje.

 Viešumos iki šiol nevengusi G.Sabutytė norėjo slaptų vestuvių
Grupės “69 danguje” narė GODA SABUTYTĖ (23) ir krepšininkas 
ROLANDAS ALIJEVAS (24) penktadienio pavakare savo meilę 
vienas kitam prisiekė Birštono Šv.Antano Paduviečio bažnyčioje.

Vestuvių puota kelta ant Nemuno kranto 
stovinčiame restorane-viešbutyje

Santuokos įžadus 
Goda Sabutytė ir Rolandas 

Alijevas davė Birštono 
Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje

Jaunųjų palydai - angeliukais 
persirengusios mergaitės

Į Godos Sabutytės ir 
Rolando Alijevo vestuves 

susirinko artimieji ir draugai

Žavi jaunoji

Tarp vestuvių svečių - prodiuseris Egmontas 
Bžeskas su Oksana Zlatkovaite ir dainininko 

Luko Pačkausko žmona Vitalija



Daugiausia abiturient  - septyni 
- baig  Vilniaus lic j  (iš viso SEB 
bankas skyr  prizus 51 Lietuvos 
moksleiviui iš 11 miest ). Keturis 
valstybinius egzaminus išlaik  ir 
aukš iausius balus gav  abiturientai 
buvo apdovanoti 250 lit  vert s in-
vesticini  fond ekiais, tarptautiniu 
studento pažym jimu ir mok jimo
kortele SEB ISIC bei dovan ek
sigyti nuolaid -mok jimo kortel

“SEB Laisvalaikis MasterCard”.
Apdovanojimus teik s SEB ban-

ko prezidentas Audrius Žiugžda pa-
sveikino geriausiuosius padarius tai, 
kas daugeliui atrodo ne manoma, ir 
palink jo toliau siekti aukšt  rezul-
tat . Dauguma apdovanot j  yra 
vairi  olimpiad , konkurs  prizinin-
kai. Be mokyklos moksl , jie dar 
randa laiko fotografijai, knyg  rašy-

mui, japon  kalbos studijoms, pa-
puošal  darymui, šokiams, sportui 
ir net grojimui sunkiojo metalo gru-
p je. Keletas j  žada studijuoti už-
sienio universitetuose. Populiariau-
sios specialyb s - ekonomika, finan-
sai, medicina, fizika, biochemija.

Jau ketvirtus metus geriausiai valstybinius brandos egzaminus 
išlaikę abiturientai gali pasidžiaugti SEB banko įteiktais prizais. 
Praeitą savaitę buvo apdovanoti 23 sostinės abiturientai. 

Geriausiems abiturientams - SEB banko dovanos

Vilgail  Dagyt
stojo ten, kur daugeliui ne manoma

Baig  Vilniaus lic j  ir yra viena iš trij  Lietu-
vos abiturient , kuri  keturi egzaminai buvo ver-
tinti aukš iausiu balu - 100. Vilgail stojo  presti-
žin  Didžiosios Britanijos Oksfordo universitet . Ji 
pasirinko fizikos ir filosofijos studij  krypt . Pa-
klausta, kod l susidom jo šia mokslo staiga, aš-
tuoniolikmet  atsak : “Man patinka išš kiai. Buvo 
domu paži r ti, ar stosiu ten, kur visi sako, kad 
stoti ne manoma.” (Šypsosi.) Vilgail  prisipažino, 

kad ger  rezultat  siekti pad jo darbštumas, žini
troškimas ir gera aplinka. SEB prizai jai n ra pir-
mosios dovanos už žinias. Tarptautin se olimpia-
dose mergina yra gavusi muzikin  centr , ausinuk ,
USB rakt  ir t.t. Savo laim jim  b sima Oksfordo 
student  nesureikšmina. “N ra ia ko sveikinti”, 
- atšov  klausim , kaip j  pasveikino t vai.
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Andrius Žu enka: 
šeši egzaminai - beveik “šimtukais”

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos 
abiturientas laik  net 6 valstybinius 
brandos egzaminus. Iš matematikos ir 
istorijos egzamin  surinko po 100 bal ;
chemijos, biologijos ir angl  kalbos - po 
99 balus; lietuvi  kalbos - 97 balus. “Vis-
kas labai paprasta. Turb t esu gamtos 
apdovanotas. Man labai lengva suprasti, 
siminti. Be to, mano t vai labai reikl s.

J  nuomone, visko gyvenime turiu pa-
siekti pats”, - apie puikius egzamin  re-
zultatus kalb jo Andrius. Vaikinas jau 
stojo  Vilniaus universitet , pasirinko 

medicinos studijas. Ateityje žada gilintis 
 genetik  ir gyvenim  sieja su moksli-

ninko darbu.

SEB banko prezidentas Audrius Žiugžda 
abiturientams dovanojo ir dovanų čekį 
įsigyti “SEB Laisvalaikis MasterCard”

Apdovanotieji abiturientai 
ir jų draugai

Simono Švitros nuotr.

Pareng  Laima KARALI T

Dainininkas Linas Adomaitis 
“Laisvalaikiui” apie 
laisvalaik  ir keliones.

Kiek vidutiniškai turi laisv
dien  per savait ?

- Kartais septynias, kartais n
vienos. Priklauso nuo darb raš
studijoje, koncert .

- Ar dirbtum, jei tur tum ne-
išsenkant  pinig  šaltin ?

- Pinigai man niekada nebuvo 
prioritetas. Svarbiausia dirbti tai, 
kas tau patinka, kuo tiki, k  moki ir 
gali padaryti geriausiai.

- K  dažniausiai veiki laisva-
laikiu?

- Žiem  namuose su drauge ži -
rime filmus, lekiame  japon  resto-
ran  arba keliaujame po šiltus kraš-
tus (pavyzdžiui, didži j  pra jusios
žiemos dal  klajojome po Tailand ).
Kitais met  laikais labai gražu ir 
Lietuvoje. Pats geriausias laisvalai-
kis - palapin , ant laužo virta koš ,
mešker , gryb , uog  ir ramyb s
pilnas miškas.

- Idealus vasaros savaitga-
lis?

- Nidoje. Idealiau neb na.
- Kiek jam maždaug reik t

pinig ?
- Svarbiausia ne kiek, o su kuo 

išleidi pinigus.
- Kada paskutin  kart  atos-

togavai?
- Su drauge mielai laik  leidome 

Mol tuose prie ežeriuko. Pasitaik
karštos dienos.

- Brangiausia tavo laisvalai-
kio pramoga?

- Ko gero, snieglent s. Jau tre i
sezon  nepraleidau progos padras-
kyti kaln . Tai kur kas brangiau nei 
nul kti  Mol tus.
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Asmeninio albumo nuotr.

Lino atostogos - nuo Molėtų iki Karibų

Pareng  Laima KARALI T

Poilsio akimirka 
Panamai priklausančioje 
Pelikano saloje

Su drauge Irma Po Yao paplūdimyje Tailande

Lino Adomaičio 
nuotykiai praeitą 

žiemą Tailande
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Laura
Projekt  koordinator

“  bar , kaip ir prieš kriz , ei-
nu maždaug tris kartus per sa-
vait . pro iai nepasikeit , nes 
išlaidos nesumaž jo. Per vakar
bare išleidžiu nedaug - vidutiniš-
kai apie 10 Lt.  bar  einu ne pri-
sigerti, o susitikti su draugais. 
Be to, niekada nesirinkdavau 
brangi  bar . Kad nebei iau  ba-
r , mano pajamos tur t  suma-
ž ti apie 40 proc.”

Vaida
Dirba pagal autorines 
sutartis

“Mano pro iai pasikeit .
Anks iau eidama  bar  išgerti ne-
sukdavau galvos d l kain , užsi-
sakydavau tai, ko noriu, o dabar 
išsivyst protis atsiversti meniu 
ir panagrin ti kainas. Pavyzdžiui, 
šiandien su draug mis užsisak -
me vyno butel  nepasiži r jusios 
 meniu ir nustebome, nes kaina 

buvo gerokai didesn , nei tik jo-
m s. Per savait  bar  einu tris 
kartus, nes man reikalingas buvi-
mas tarp žmoni , bendravimas”.

K stutis
K rybinis darbuotojas, 
dirba reklamos 
agent roje

“Iš esm s mano pro iai bare 
nepasikeit , gal tik detal s, t.y. 
re iau užsisakau patiekalus.  ba-
r  einu kokius du tris kartus per 
savait  ir niekada neskai iuoju,
kiek juose išleidžiu”.

Net vidury savaitės užsukę į populiariausius sostinės senamiesčio barus laisvo staliuko po atviru dan-
gumi greičiausiai nerasite. O ir grūstyje prie baro teks apsišarvuoti kantrybe. Ką jau kalbėti apie sa-
vaitgalio vakarus. Susidaro įspūdis, kad kai kurių barų neveikia krizė, arba paklausa viršija pasiūlą. Pa-
kalbinome trijų populiarių barų vadovus. Visi jie teigia, kad žmonių srautai nesumažėjo, bet pasikeitęs 
vartojimas sumažino apyvartą.

Anšlagas toks pat,

Laima KARALIŪTĖ

“Vintage” stiliaus interje-
ras, lietuviškas supratimas 
apie pranc zišk  dvasi , didel
vyn  korta ir madingi užkan-
džiai (alyvuog s, džiovinti po-
midorai, vairios užtep l s ir 
t.t.) - prieš metus atsidar s ba-
ras-restoranas “La Boheme” 
tapo m gstama daugelio vilnie-
i  vieta.

Atsako “La Boheme” bendratur-
tis Aidas AKCIJONAITIS

- Ar j s  vynin s veikl  pa-
veik  ekonominis nuosmukis?

- Pasikeit  žmoni  vartojimas. 
Nors geria tiek pat, maist  renkasi 
pigesn  arba mažiau. Jei anks iau 

jam skirdavo 30 Lt, dabar - 20 Lt. 
Tai tiesiogiai veikia m s  apyvart .

- Ar at jus sunkme iui m -
t s koki  nors priemoni ?

- Už t  pa i  kain  geriname ko-
kyb . Naudojame aukštesn s koky-
b s produktus.

- Ar pri mus alkoholio sta-
tym , draudžiant  alkoholini

g rim  prekyb  po 22 val. pre-
kybos vietose, padaug jo lan-
kytoj ?

- Mes š statym  palaikome ir 
viliam s, kad vakarais žmon s daž-
niau vaikš ios  barus ir restoranus.

- Koks j s  nuolatinis klien-
tas?

- M gstantis ger  maist  ir vyn .

Laisvoje nuo krizės vietoje pigesnis vynas

Geria tiek pat, valgo mažiau

Baruose sutikti vilniečiai

Kainynas

Vyno taur  - nuo 7 Lt.
Vynas - nuo 35 Lt už 

butel .
Užkandžiai - nuo 5 iki 12 Lt.
Patiekalai - nuo 12 iki 45 Lt.

Jei šilt  vasaros vakar  su-
galvojote užsukti  “Tappo d’oro” 
vynin , si lome iš anksto rezer-
vuotis staliuk . Na, nebent esa-
te nieko prieš vyno g rim  ant 
šalia baro esan io šaligatvio. 
Nors trejus metus veikianti vy-
nin  neprekiauja lietuvai i
m gstamu alumi, klient  tr ku-
mu j  neapkaltinsi.

Atsako “Tappo d’oro” vadovas 
Raimondas PRANKA

- Net darbo dienos vakar  j -
s  bare nerasi laisvos vietos. 
Neatrodo, kad j s  bar  paliet
kriz ?

- Nors mes juokaujame, kad 
m s  vynin  yra laisva nuo kriz s
vieta, klientai renkasi daug pigesn
vyn . Ypa  sumaž jo per keturias-
dešimt lit  kainuojan i  vyn  par-
davimas.

- Kiek vidutiniškai vienas 
žmogus per vakar  palieka pi-
nig ?

- Apie 40-50 Lt.
- Ar at jus sunkme iui m -

t s koki  nors priemoni  klien-
tams prisivilioti?

- Važiavome  vyn  parod  Itali-
joje išsirinkti pigesni  vyn , nes jie 
dabar paklausiausi.

- Ar nežadate prekiauti alu-
mi?

- Ne. Mes esame vynin  ir mums 
nereikia alaus.

- Ar pri mus alkoholio sta-
tym , draudžiant  alkoholini
g rim  prekyb  po 22 val. pre-
kybos centruose, padaug jo lan-
kytoj ?

- Nepasteb jome.

Kainynas

Vynas - nuo 20 iki 160 Lt už 
butel .

Kumpi  rinkinys - 24 Lt.
S ri  rinkinys - 24 Lt.
Daržovi  rinkinys - 14 Lt.

pinigų 

Netilpusiems į “Tappo d’oro” 
vyninę ir lauko kiemelį vyną tenka 
gerti ant šaligatvio

Simono Švitros nuotr.

“La Boheme” vadovai atėjus 
sunkmečiui gerina maisto kokybę

Raimondas Pranka

Aidas Akcijonaitis
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Juozas
Pardavimo vadybininkas

“Kaip lankiausi, taip ir lan-
kausi mažiausiai tris kartus per 
savait  bare. Kadangi pajamos 
nesumaž jo, tai ir vartojimas ne-
pakito”.

Egl
Rinkodaros specialist

“At jus sunkme iui mano 
pro iai baruose nepakito.  bar
einu kokius 2, 3 kartus per savai-
t , ir niekada neskai iuoju, koki
pajam  dal  juose išleidžiu. Socia-
lizacija man svarbi, tod l netau-
pau, kaip kitiems dalykams”.

Martynas
Finans  specialistas

“At jus sunkme iui  bar  ei-
nu re iau, o ir pinig  per vakar
išleidžiu maždaug 20 proc. ma-
žiau. Renkuosi pigesnius g rimus. 
Koki  pajam  dal  išleidžiu baruo-
se? Niekada neskai iavau, nes 
baisu pasidaryt . (Juokiasi.) Bet 
verta, nes bare kur kas smagiau 
leisti laisvalaik  nei namuose”.

Ketvirt j  gimtadien  nese-
niai atšvent s vyno baras “In Vi-
no” buvo vienas pirm j  vilnie-
iams pasi l s kult ringai bohe-

mišk  aplink . Akivaizdu - pa-
taik . Vakarais ia sausakimša, 
norint s d ti prie staliuko b tina 
išankstin  rezervacija.

Atsako bar  “In Vino”, “Fak-
sas”, restorano “Rene” ir parduotu-
v s “In Vino tuv ” bendraturtis 
Kristupas BAUBLYS

- Ar “In Vino” kaip nors pa-
veik  ekonomin  kriz ?

- Apyvarta smuko apie 20 proc. 
Pasteb jau tendencij  - žmoni  kie-
kis tas pats, bet vartojimas kitoks. 
Anks iau žmon s gerdavo pigesn
vyn , bet daugiau, o dabar renkasi 
brang , bet m gaujasi juo ilgiau. Dar 
noriu pabr žti - didelis žmoni  kiekis 
bare jau seniai nebereiškia didel s
apyvartos. Tai pajutome jau praeitos 
vasaros pabaigoje. Ta iau nor iau
pasidžiaugti, kad net esant krizei 
žmon s ateina  bar . Baras - labai 
svarbi šiuolaikin s socializacijos vie-
ta. Bus li dna, jei tai pasikeis.

- Ar at jus sunkme iui m -
t s koki  nors priemoni ?

- Už t  pa i  kain  pilame dau-
giau vyno, alaus ir stipri j  g rim .
Nematome reikalo imtis koki  nors 
manevr , nes neapsimoka, o buk
akcij , kaip iki tam tikros valandos 
viskas su 50 proc. nuolaida, netole-
ruojame.

- Ar pri mus alkoholio 
statym , draudžiant  alkoho-

lini  g rim  prekyb  po 22 
val., padaug jo lankytoj ?

- Nemanau, kad nors vienam 

barui šis statymas dav  naudos. 
Žmon s, link  alkohol  vartoti na-
muose, retai eis socializuotis 
bar .

Daug žmonių bare dar nereiškia didelio pelno

Baruose sutikti vilniečiai

Kainynas

Vynas - nuo 39 iki 89 Lt už 
butel .

Vyno taur  - 9,5 ir 12,5 Lt.
Alus - 8 Lt.
Užkandžiai - 5 ir 10 Lt.
Patiekalai - 15 ir 25 Lt.

- mažiau

Net darbo dienos vakarą 
“In Vino” kieme sausakimšaKristupas Baublys
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TOP 1. Raudoni “Danijos” 

maišai ypa  krinta  akis

Nors “Danijos” pirkini  maišai 

pagr sti vartojimo vienkartinumu, 

poilsiautojams n  motais - masiškai 

tiražuojami maišai ryškiai švie ia

ant kas dešimto tautie io pe i .

TOP 4. Ryšk s prekiniai

simboliai

Koki  tik j  n ra, regis, “Dior”- 

vienas populiariausi .

TOP 3. Viliotinis gatv je

Iš po drabuži  išlindusios lieme-

n l s petneš l s byloja: nesp jau dirs-

tel ti  veidrod  arba nepasitikiu sa-

vo kr tin s forma.

TOP 2. Juodos lykros kojos

Karšt  vasaros dien  su tokio-

mis “gedulingomis” kojomis mergi-

nos eina atsisveikinti su saule, juk 

devint  vakaro j rai b dingas saul s

tragizmas.
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TOP 5. Parodyk draug  - 

pasakysiu, kas esi, arba 

surask 10 skirtum

Ne visos sutinka, kad viena ide-

ologija draug ms yra didžiausias sa-

vito stiliaus priešas.

TOP 6. Skaros skarel s

Su tokiomis labai jauku eiti nu-

narinus galv , besvajojant stoti

dail s akademij  ar ni niuojant sa-

vos k rybos dain .

TOP 7. “Klasikiniai” leopardo 

rašt  deriniai

Egzotiško gyv no kailio rašt

moterys ypa  m gsta derinti su ta 

panašia fakt ra arba su juoda laki-

ne oda.
TOP 8. Miksas - tarp vakar

ir šiandien

Dideli saul s akiniai, džinsai, 

apkrit , palaidi drabužiai, vienas 

ryškus aksesuaras, didel  rankin ,

palaidi ar suimti  arklio uodeg

plaukai, žiupsnelis atsainumo (kar-

tais nepamaišo anemiškumas ir pa-

maiviškumas) - visk  suplakame ir 

nudažome žemiškais spalv  tonais.

TOP 9. Merginos žino: vyrai 

ži ri  kojas

degusi  liekn  (ir ne tik) kojy-

i  su vairiausio modelio šortais 

pilnas kurortas.



Pasaulio “Formul s-1” au-
tomobili  lenktyni empiona-
to dešimt j  etap  - Vengrijos 
“Grand Prix” lenktynes - sek-
madien  laim jo nugal tojo ti-
tul  ginantis “McLaren-Mer-
cedes” komandos pilotas bri-
tas LUISAS HAMILTONAS
(Lewis Hamilton). Po lenkty-
ni  j  su pergale sveikino drau-
g NIKOL  ŠERCINGER (Ni-
cole Scherzinger) iš grup s
“Pussycat Dolls”. Popscenos 
žvaigžd  - ištikima mylimojo 
palaikymo komandos dalyv ,
nuolat lydinti L.Hamilton
svarbiausiose lenktyn se.

EPA-Eltos nuotr.

JAV ritmenbliuzo atlik ja RIJANA (Rihanna), at-
vykusi  filmo “Išgamos” premjer  Londone, visus 
nustebino savo pasikeitusiu vaizdžiu. Blizgu iai ir 
ritmenbliuzo atlik jams b dingas stiliukas pakeistas 
subtilia ir prabangia juodos baltos klasika.

EPA-Eltos nuotr.

Liepos 24 dien  gimusi akto-
r  ir daininink DŽENIFER LO-
PES (Jennifer Lopez) savo jubi-
liejin  40- j  gimtadien  praleido 
dirbdama naujojo filmo “The 
Back-up Plan” filmavimo aikšte-
l je Niujorke. Ta iau vakare jos 
lauk  staigmena - Markas Ento-
nis (Marc Anthony) žmon  nusi-
vež  prabang  “Griffou” vieš-
but  Niujorke. Gimtadienio šven-
t s detal s buvo laikomos pa-
slaptyje ne tik nuo pa ios Dž.
Lopes, bet ir nuo sve i  - buvo 
visaip stengiamasi išvengti bet 
kokio informacijos nutek jimo. 
Kalbama, jog  švent  at jusi si-
dabrine suknele pasipuošusi 
Dž.Lopes visus sužav jo savo 
spindin iu žavesiu ir puikia fig -
ra. Ach, tos moteriškos gudryb s
ir paslaptys - tinkamai parinktas 
r bas daug k  paslepia. Nes fil-
mavimo aikštel je Dž. Lopes fi-
g ra neatrod  tokia jau ir neprie-
kaištinga.

Rijana keičia stilių?

L. Hamiltono 
palaikymo komanda

Jubiliejinis Dž. Lopes 
gimtadienis - po darbo

Dženifer Lopes savo gimtadienio 
dieną praleido filmavimo aikštelėje 

“Reuters” nuotr.
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Pastarosios dienos JAV režisieriui KVEN-
TINUI TARANTINUI (Quentin Tarantino) itin 
reikšmingos. Berlyne (Vokietija) gertas šam-
panas - ia jis tur s savo vardo gatv . O Lon-
done režisierius priimin jo sve ius, atvykusius 
 naujausio jo filmo “Negarbingi šunsnukiai” 

(“Inglourious Basterds”) premjer .
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Amerikie i  aktor SKARLET JOHANSON (Scarlett Johansson) 
atstovaus Ispanijos drabuži  gamybos kompanijai “Mango”. Na, o šios 
talentingos aktor s gerb jai vis dar gin ijasi, kuri Skarlet gražesn  - 
ankstesnioji šviesiaplauk  ar dabartin  juoduk .

EPA-Eltos nuotr.

“Mango” veidas

Diana Kriuger (Diane Kruger) 
į Londoną vyko pasveikinti 

Kventino Tarantino su filmo 
premjera

EPA-Eltos nuotr.

Skandalingoji brit  atlik ja EIMI VAINHAUZ (Amy Winehouse) pra jus  penktadien  v l žygiavo  teism .
Jai iškelta byla d l moters užpuolimo labdaros renginyje. Tai ne pirmas kaltinimas 25 m. atlik jai, nuolat sive-
lian iai  skandalus su gerb jais.

Neišlenda 
iš teismų

Režisieriaus Kventino 
Tarantino dienos

EPA-Eltos nuotr.

Parengta pagal “Reuters”, “Eltos” inf. 
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Istoriniai faktai

“The Tall Ships Races” - didžiau-
sia tarptautin  regata, skirta burlai-
viams. Pirm  kart  per vis  regatos 
istorij  šiais metais jos finišas bus 
Klaip doje. Ši  regat  organizuoja 
tarptautin  organizacija “Sail Trai-
ning International”, propaguojanti 
jaunimo ugdym traukiant  didži -
j  burlaivi gulas. “The Tall Ships 
Races” galioja taisykl , kad daugiau 
kaip pus  kiekvieno burlaivio gulos 
turi b ti jaunimas nuo 15 iki 25 m.

Regat  paprastai sudaro du eta-
pai, kuri  metu aplankomi 4 skirtin-
g  šali  uostai. Nuo 1973 iki 2003 
m. burlaivi  varžybos vadinosi “The 
Cutty Sark Tall Ships’ Races”. Pa-
grindinis regatos prizas, d l kurio 
kovoja kiekvieno laivo gula, yra si-
dabrinis burlaivio “Cutty Sark” mo-
delis, kuris simbolizuoja regatos 
tiksl  - bendradarbiavim  ir drau-
gyst  tarp laiv gulose esan i
žmoni .

Šv s tris dienas

“The Tall Ships Races” rega-
tos burlaiviai kasmet juos pasitin-

kan iuose vairiuose uostuose yra 
priimami itin šventiškai. Klaip da 
- ne išimtis. Ilg  laik  lankytoj
ne sileidusi buvusi AB “Laivit ”
teritorija per regatos sutiktuves 
atveria pirm  kart  savo vartus ir 
kvie ia tris dienas linksmintis 
“M melio švent je”. ia švartuo-
sis net 22 didieji regatos burlai-
viai - j  tikimasi sulaukti liepos 
31-osios vakare. Pasak organiza-
tori , nuo 18 val.  dang  pakils 
gausyb  spalving  aitvar , savo 
pasirodymus prad s teatro trup s
- visa tai skelbs švent s pradži .
Penktadienio vakar  “M melio 
švent je” lankytoj  lauks roko 
opera “Egl  - žal i  karalien ”, 
dainininkas Mantas projekte “TA-

BAMI goes Robbie Williams”.
Šeštadienio ryt  nuo ankstyvo 

ryto v l visus sukvies amat  ir tau-
todailinink  mug , sendaik i  tur-
gus, šviežiai r kytos žuvies prekei-
viai. Dien  teritorijoje skamb s
smuik  ir perkusijos improvizacijos, 
vakare - “TABAMI goes Queen”, 
grup s iš Vokietijos “Die Original 
Blutenweg Jazzer” ir “Kongas”, le-
gendin s Lietuvos grup s “Antis” 
pasirodymai.

Visas tris dienas po koncert
teritorijoje lankytojai bus kvie ia-
mi t sti linksmybi  šalia esant
angar , kuriame veiks naktinis 
klubas.

Pareng
Vaida ANDRIKONYT

Nepražiopsok. “Mėmelio 
šventė” jau šį savaitgalį
Jau šį savaitgalį Klaipėdos 
miestą užlies ypatingo šurmu-
lio ir išskirtinių renginių ban-
ga. Tikrą jūrinę nuotaiką į vie-
nintelį Lietuvos uostą atpluk-
dys “The Tall Ships Races Baltic 
2009” finišuojantys burlaiviai. 
Per tris dienas uostamiesty-
je tikimasi sulaukti apie 750 
tūkst. žmonių.
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Šimtai geriausi  atsiliepim  po 
pernai vykusio “RyRalio Summer 
End Festival” ne tik Lietuvos, bet 
ir Latvijos bei Estijos interneto 
portaluose ir spaudoje, t kstan iai 
šypsen  fotoalbumuose ir, žinoma, 
galyb  pl stan i  laišk  su klau-
simais, ar vyks šiais metais festi-
valis, b t  sujaudin  net pat  be-
šird  Maik  Taison . K  jau kalb -
ti apie išties draugiškus ir d l mu-

zikos pakvaišusius “RyRalio” vai-
kinus.

Nauja vieta - ar iau,
patogiau, pigiau

Šeštus metus “RyRalio Summer 
End Festival” prad jo... nuo mielo 
persikraustymo. Ši  met  festivalis 
vyks netradicin je vietoje - Kauno 
klube “Combo” ir jo prieigose. Ši ne-

paprasta atmosfera dvelkianti vieta 
sik rusi buvusioje Nemuno prieplau-
koje prie pat up s. ia vyksta geriau-
si Kauno renginiai, tarp j  net popu-
liarusis “Kaunas Jazz” festivalis.

“Nauja vieta - tai dar vienas m -
s  festivalio žingsnis  priek ”, - sako 
renginio organizatoriai “RyRalio”. 
Tai nauja, patogesn  erdv  su puikiu 
privažiavimu ir neseniai renovuotas 
pastatas. Nuo šiol daugiau joki

sp s i  ir automobilio statymo pro-
blem ! Taip pat bus galima sutaupy-
ti keliasdešimt lit , kuriuos ankstes-
niais metais tekdavo išleisti kelionei 
su taksi  užmiest . Juk “Combo” - tik 
už 3 minu i  kelio nuo Kauno cen-
tro”, - festivalio poky iais, kurie 
ankstesniais metais sukeldavo dau-
giausia r pes i , džiaugiasi rengini
ir raš  kompanijos “RyRalio” atsto-
vas Šar nas Karalius.

Renginyje - 5 scenos

Šiais metais “RyRalio Summer 
End Festival” renginyje veiks net pen-
kios scenos. Pagrindinis veiksmas 
vyks didžiojoje erdv je lauke. Šalia si-
k rusioje “chill out” erdv je visi ro-

mantiškai gal s pasitikti saul tek  ir 
galutinai palaidoti vasar . Dar trys sce-
nos sikurs viduje. Bene svarbiausia-
me šios vasaros laikinosios sostin s
šoki  muzikos renginyje galv  apsuks 
ne tik muzika, bet ir net keturi barai 
bei ypatinga meditacij  zona. Be joki
kalb , tai vienas geriausi  vasaros se-
zono uždarym  Lietuvoje.

Biliet  kaina - nuo 30 lit .
V liau bilietai brangs. 

Bilietais prekiauja 
TIKETA

Vasaros pabaigoje - patobulėjęs “RyRalio Summer End Festival”
Taigi galima ramiai atsikvėpti, istorija kartojasi - šeštus metus iš eilės vasara bus uždaryta ypatingai. 
Jau rugpjūčio 21 d. kasmetis įvykis po atviru dangumi “RyRalio Summer End Festival” grįžta smarkiai 
atsinaujinęs. Svarbiausia naujiena - amžinai populiarus šokių muzikos festivalis šiais metais 
vyks kitoje vietoje. Pirmieji išankstiniai bilietai į niekada nenuviliantį renginį už itin gerą kainą - 
visose TIKETA kasose.

“RyRalio” vasaros sezono 
uždarymo šventės 

jau tapo gražia tradicija
Organizatorių nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida bilietui
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Monika DAINIŪTĖ
Nepaisant to, lietuviai ir toliau daugiau išgeria ga-

zuoto vandens. 2007 m. pradžioje gazuoto vandens par-
davimas sudar  57,3 proc., o 2009 m. I ketvirt  - 53,6 
proc. viso parduodamo vandens.

“Negazuoto vandens pardavimo did jimas - bendra 
pasaulin  tendencija. Lietuvoje ji grei iausiai at jo
Vilni  - sostin je jau kur  laik  gazuoto vandens par-
duodama mažiau negu negazuoto”, - sako geriamojo 
vandens “Vichy” produkto vadov  Renata Baublyt .
Kitose vietov se gazuoto vandens suvartojama daugiau. 
Pavyzdžiui, mažesn se gyvenviet se gazuoto vandens 
parduodama 65 proc., negazuoto - vos 35 procentai.

Sveikesnio lietuvi  poži rio  vartojamus produk-
tus sigal jim  patvirtina ir nat ralaus vandens su 
skoniu, kur  vartotojai paprastai renkasi vietoje ga-
zuot  vaisvandeni , pardavimas. “Nepaisydami šiek 
tiek didesn s kainos vartotojai ir toliau renkasi skon
turint  negazuot  vanden , tok  kaip “Vichy VivaF-
resh”. Tai gali b ti nulemta atidesnio poži rio  var-
tojam  produkt  poveik  sveikatai, nes turintis skon
vanduo yra be dirbtini  saldikli , kaip limonadai”, - 
teig  R.Baublyt .

Gazuotas vanduo - ar jis b t  paskanintas vaisi
aromatais, ar ne - kainuoja panašiai, tod l jo lietuviai 
nuperka tiek pat, kiek ir anks iau. Labiausiai lietuviai 
m gsta citrin  skonio gazuot  vanden  - j  iš skanint
vanden  gerian i  pirk j  renkasi beveik 73 procentai. 
Brašk s skoniui pirmenyb  teikia 11 proc. pirk j , apel-
sino - 5,4 proc., lietuviško obuolio - 2,4 proc. pirk j .
Vos prieš m nes  parduotuvi  lentynose pasirodžius
vynuog s ir kriauš s skonio vanden  jau dabar renkasi 
1,8 proc. pirk j .

Lietuvoje populiarėja negazuotas vanduo
Pasaulinės geriamojo vandens tendencijos skinasi 
kelią į Lietuvą - kaip ir kitų pasaulio kraštų gyven-
tojai, taip ir lietuviai dažniau ima rinktis nega-
zuotą geriamąjį vandenį. Negazuoto vandens per 
pastaruosius dvejus metus nuperkama 5 procenti-
niais punktais daugiau - 2007 metų pradžioje ne-
gazuoto vandens pardavimai sudarė 42,7 proc., o 
2009 m. pirmąjį ketvirtį - jau 46,4 proc. Lietuvoje 
parduodamo geriamojo vandens, rodo rinkų tyri-
mų bendrovės “Nielsen” pateikti duomenys.

Vilniečiai 
dažniau renkasi 

negazuotą vandenį
Redakcijos archyvo nuotr.
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Alvilė RIMAITĖ

Dabar užsuk  “Verand ” galite 
ne tik maloniai praleisti laik  jaukioje 
pranc ziško retro stiliaus aplinkoje, 
bet ir paimti kartu su savimi dalel
jos žavesio - svetain je veikianti vyno 
krautuv l  si lo rinktis iš daugiau nei 
150 r ši  vyno. Tai kruopš iai atrink-
ti vairi  pasaulio šali  vynai, kuri
paragauti galima ir svetain je.

Kita “Verandos” domyb  - gar-
vežio formos lauko kepsnin . Joje 
ruošiami nat rali  beržo malk  kva-
pu persismelk  patiekalai - tikras 
atradimas gardaus maisto m g -
jams. Pasirinkimas platus - nuo tra-
dicinio kiaulienos šašlyko iki man-
tresni : avienos didkepsnio, jautie-
nos nugarin s ar nat ralaus tuno 
kepsnio.

Vidury miesto žaliuojan iame er-
dviame svetain s kieme padaug jo 
ne tik g li  - mažuosius lankytojus 
džiugina naujomis laipyn mis, s py-
n mis, iuožykla ir kitais vaikiškais 
džiaugsmais praturt jusi žaidimo 
aikštel . O ir t veliams ramu - aikš-
tel  uždara ir saugi. Galb t d l to 
mažieji labai pam go ia šv sti gim-
tadienius.

Žaliuojančios Žvėryno svetainės “Veranda” atsakas krizei

“Nėra to blogo, kas neišeitų į gera”, - taip apie šalyje vyraujantį sunkmetį kalba sostinės Žvėryno rajo-
ne įsikūrusios svetainės-baro “Veranda” šeimininkai. Jų atsakas krizei - dar daugiau gėlių bei žalumos 
skoningai įrengtame svetainės kiemelyje ir patrauklios naujovės.

Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida sąskaitai

Jaukus ir 
stilingas 
“Verandos” 
interjeras

“Verandos” 
archyvo nuotr.

Vidury miesto 
žaliuojančiame “Verandos” 
kieme malonu pasėdėti 
ne tik šiltą vasaros vakarą

Vyno krautuvėlėje galima 
rinktis iš 150 rūšių vyno



Šis restoranas yra ypatingas tuo, 
kad kasmet jame apsilankyti nori apie 
2 mln. žmoni , ta iau pakli va tik 
8000 laiming j . Pirmenyb  teikiama 
žymyb ms, turtuoliams ir kitiems 

svarbiems asmenims. Taigi, paska-
nauti pasaulyje pripažintos molekuli-
n s virtuv s šedevr  gali toli gražu 
ne kiekvienas. Pietus restorane “El 
Bulli” Daivai ir Ingai kaip priz teik
kompanija “Torres” už geriausi  rin-
kodaros strategij  eksporto rinkai.

Piet s prasid jo pažintimi su gar-
siuoju virtuv s šefu Feranu Adrija (Fer-
ran Adria). Nors restoranas nedidelis, 

virtuv je dirba net 35 vir jai, kuriems 
jis pats ir vadovauja. Piet  meniu suda-
r  35 patiekalai, lydimi “Torres” vyno. 
“Molekulin s virtuv s guru Ferano 
Adrijos paruošti patiekalai išties stebino 
poj ius ir prot  - kiekvien  kart  pa-
ma ius nauj  patiekal  sunku buvo nu-
sp ti jo skon  - pavyzdžiui, kaip vienas 
iš užkandži  buvo patiektos vyšnios. Pa-
ma iusi vyšnias, tik jausi saldumo arba 
r gštumo, ta iau jos buvo s rios. Kitas, 
ne mažiau keistas patiekalas, buvo val-
gomo polietileno ravioliai, - sp džiais 
dalijosi Daiva Mališkien . - Nenustebau 
pama iusi restorane patiekiam  “Tor-

res” vyn . Kiekvien  kart  nudžiungu 
pama iusi, kad esame tokio vyno, kuris 
patiekiamas geriausiuose pasaulio res-
toranuose, atstovai”.

“Bennet Distributors” prad jo pre-
kiauti “Torres” vynais nuo 2000 met ,
“Torres” brendžiu - nuo 2001 met .
Šiuo metu “Torres” vynas yra geriau-
siai parduodamas “premium” vynas, o 
“Torres” brendis - geriausiai parduoda-
mas “premium” brendis. “Torres” kom-
panijos rengiamos 11-os pasaulin s
konvencijos metu, kuri vyksta kas dve-
jus metus Ispanijoje, “Bennet Distribu-
tors” buvo pristatyta kaip mon , kuri 
pagal “Torres” g rim  importo mast
iš 13-os pakilo  5-  viet . Taip pat skelb-
tame geriausios rinkodaros strategijos 
konkurse “Bennet Distributors” sukur-
ta strategija pateko tarp geriausi  pa-
saulio rinkodaros strategij .

“Laisvalaikio” inf.
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Garsiajame restorane “El Bulli” laukė staigmenos
Neseniai UAB “Bennet Distributors” rinkodaros direktorė Daiva Mališ-
kienė ir “Torres” produkto vadybininkė Inga Janulytė apsilankė penke-
rius metus (2002, 2006, 2007, 2008 ir 2009) iš eilės geriausiu pasauly-
je pripažintame restorane “El Bulli”, įsikūrusiame netoli Barselonos.

Daiva Mališkienė turėjo 
galimybę paskanauti 

molekulinės virtuvės šedevrų

Vyšnios turėjo 
kitą nei mums 

įprasta skonį

Restorane “El Bulli” pietų 
meniu sudarė  35 patiekalai

Asmeninio albumo nuotr.
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Elena NIKONOVAITĖ

Fig ra r pinasi ir per 
atostogas

Fizine forma itin besir pinan ios 
krepšinink s SPA centre derino at-
palaiduojan ias k no proced ras su 
intensyvesn mis treniruot mis sa-
l je. “Stengiam s ir vasar  nepriaug-
ti svorio”, - šypsojosi A.Bimbait ,
neseniai konkurse “Mis geltonkas ”
pelniusi “Mis sporto” nominacij .
Tad pirmiausia atsipalaidavusios ir 
apšilusios infraraudon j  spinduli
pirtyje merginos kibo  sporto sal je 
stovin ius modernius treniruoklius. 
Šalia rengta aerobikos sal .

Rinkosi atpalaiduojan ius
masažus

Valand l  sporto sal je papluš -
jusi  mergin  lauk  atpalaiduojan-
ios ir malonios k no proced ros - 

maudyn s Negyvosios j ros vandens 
baseine ir SPA masažai. Negyvosios 
j ros vandenyje ypa  daug mineral ,
kurie teigiamai veikia od .

Po baseino A.Bimbait  išm gino 
karšt  akmen  terapij , kuri malši-
na nugaros ir kaklo skausmus, atpa-
laiduoja vis  k n . Masažo metu 
naudojami vulkanin s kilm s akme-
nys ilgai išlaiko ir skleidžia pastovi
bei raminan i  šilum , kuri prasi-
skverbia  raumenis net iki 4 cm, 
aktyvina visas fiziologines bei psi-
chines žmogaus funkcijas.

Krepšinink ms giliai atpalaiduo-
jan ios proced ros ypa  svarbu, mat 
jos patiria didel  fizin  kr v . “Akty-
viuoju sportiniu sezonu mums pri-
klauso special s masažai, jie yra sti-

presni - kad b t  atpalaiduoti ir giliau-
si raumenys”, - pasakojo I.Vizbarien .
Su vyru Dariumi dukr  Rugil  augi-
nanti moteris šypsojosi, kad SPA ma-
sažai, palyginti su sportiniais, atrodo 
kaip paglostymai, ta iau yra labai ma-
lon s. Visos trys moterys juok si, kad 
jei gal t  rinktis, tai visi masažai b t
tokie - atpalaiduojantys ir malon s.

Tuo tarpu E.Stankevi ien  lepi-
nosi kvapniu masažu su šokoladu, ku-
ris veikia kaip antidepresantas ir af-
rodiziakas. Šokoladas stimuliuoja 
kraujotak , maitina ir švelnina od ,
suteikia vadinam j  laim s hormon .
K no vyniojimas šokoladu baigiamas 
viso k no masažu. Po šios proced ros 
E.Stankevi ien  žad jo apsilankym
“Trasalyje” padovanoti savo t vams.

Pabaigoje - organizm
stiprinanti haloterapija

Po atpalaiduojan i  masaž
krepšinink s persik l  drusk
kambar . Druskos naudingos ne tik 
sergantiesiems kv pavimo tak  li-
gomis - jos stiprina imunitet , ner-
vin  sistem , jau po keli  seans

pagraž ja oda. Po proced r  krep-
šinink s dar pusvaland  praleido 
“Trasalio” SPA ir sveikatingumo 
centro poilsio zonoje, ia buvo pa-
vaišintos kvapnia žoleli  arbata.

SPA centro asortimentas

“Trasalio” SPA centras klientams 
si lo daug ir vairi  veido, k no ir 
sveikatinimo proced r . Nuo rugpj -
io 1 d. atsidaro atnaujintos vandens 

pramogos su pir i  zona, atliekamos 
rytietiškos odos plovimo ir šveitimo 

(hamamo) proced ros. Atvykstant 
didžiausi  Trakuose verslo, sveika-
tingumo ir pramog  centr  galima 
pasirinkti vienos ar keli  dien  SPA 
programas, skirtas poroms, senjo-
rams, šeimai ar besilaukian ioms 
mamyt ms, o nakt  praleisti jaukia-
me “Trasalio” viešbutyje.

Naujiena - nuo rugpj io 1 d. 
“Trasalio” Žiemos sodo restorane 
sveik  ir gardži  SPA salot  valgia-
raštis!

Daugiau informaci jos 
www.trasalis.lt

Naujam sezonui krepšininkės ruošiasi “Trasalyje”

INDIVIDUALI KREPŠININKI
DIENOS SPA PROGRAMA 

 Infraraudon j  spinduli  pirtis 
(30 min.) - 16 Lt 

Treniruokli  sal  (60 min.) - 
14 Lt 

Negyvosios j ros baseinas 
(20 min.) - 35 Lt 

Masažas karštais akmenimis 
(60 min.) - 120 Lt arba šokoladi-
nis masažas (60 min.) - 110 Lt 
Drusk  kambarys (45 min.) - 
15 Lt 

Arbata poilsio zonoje (30 min.) 
- nemokama 

Trukm  - 4 val., kaina - 
190-200 Lt (priklausomai nuo 
pasirinkto masažo)

-10% nuolaida procedūroms 
(išskyrus kompleksines programas)

-20% nuolaida druskų 
kambariams

-10% nuolaida muzikiniam 
ugdomajam sveikatingumui

-10% grožio paslaugoms

Su 
“Laisvalaikio” 
kortele

“TRASALIO” IŠSKIRTINUMAI

Didelis SPA proced r  ir k no
puosel jimo paslaug  pasirinki-
mas.

SPA valgiaraštis. 
Jaukios vandens pramogos ir 

pir i  zona. 
Didžiausias Trakuose viešbutis. 
Ramus poilsis Trak  ežer  ir 

sal  apsuptyje.

Rudenį garsios šalies krepši-
ninkės Irena Vizbarienė, Eglė 
Stankevičienė ir Aušra Bimbaitė 
į krepšinio aikštelę išbėgs pailsė-
jusios, išgražėjusios ir atgavusios 
jėgas. Atostogaujančios sporti-
ninkės praėjusį savaitgalį pralei-
do Trakuose, verslo, sveikatingu-
mo ir pramogų centre “Trasalis”. 
“Dabar čia lankysimės dažnai”, 
- po procedūrų sakė Lietuvos 
nacionalinės moterų krepšinio 
rinktinės žaidėja E.Stankevičienė.

Į “Trasalį” trise atvykusios krepšininkės 
(nuotraukoje iš kairės) Irena 
Vizbarienė, Eglė Stankevičienė ir Aušra 
Bimbaitė suderino ir poilsį, ir smagų 
buvimą kompanijoje

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

Masažas karštais 

akmenimis 
mažina 
skausmus, 
teigiamai veikia 

nervų sistemą

Valandėlė sveikatinančiame 
druskų kambaryje...

Po procedūrų krepšininkės poilsio 
zonoje vaišinosi žolelių arbata
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Virginija GRIGALIŪNIENĖ

Vestuv s - jaudinanti švent  ne 
tik bendr  gyvenim  kurti apsi-
sprendusiai simyl j li  porai, bet ir 
prabangaus pokylio sve iams. Toki
dien  vis  akys nukreiptos  jaunuo-
sius, o bene dažniausiai žvilgsniai 
stabteli ties laiminga meile ir d me-
siu apgaubta nuotaka. Tod l nieko 
keista, kad jaunoji gražiausi  savo 
gyvenimo švent  stengiasi atrodyti 
ypatingai: renkasi puošniausius ap-
darus, derina prie j  dailiausius pa-
puošalus, aksesuarus.

“Pasinaudojusios m s  studijos 
teikiamomis paslaugomis, jaunosios 
savo vestuv se atrodo pritrenkian-
iai, sp dingai, - pasakoja “Kristel” 

direktor  Laura Dam ikien . - Ka-
dangi tokia švent  b na tik vien
kart , fotografijose ar kino juostoje 
užfiksuotos jos akimirkos išlieka vi-
siems laikams, tampa džiugia šei-
mos relikvija. O kaip smagu bus 
nuotakai po daugelio met , vartant 
nuotrauk  album , pasig r ti savi-
mi: “Kaip nuostabiai, kaip dailiai t -
dien atrodžiau!”

“Kristel” dizainer s kuria origi-
nalius papuošalus, dekoruotus ž -
rin iomis “Swarovski” kristal  aky-
t mis, vairiaspalviais akmen liais,
perlais. Kaklo v riniai, apyrank s,
auskarai, seg s, juvelyrikos dirbini
komplektai pakeri savo išskirtiniu 
švyt jimu, dar labiau sustiprina 
švent s sp d , suteikia prabangaus 
iškilmingumo.

“Dar viena spar iai populiar -
janti ši  laik  naujov  - jauniesiems 
skirt  šventini  tauri  puošyba 
“Swarovski” kristalais, - priduria 
L.Dam ikien . - Taip dekoruotos 
taur s spindi iš tolo, o jaun j  porai 
lieka neišdildomas pirmosios ben-
dro gyvenimo švent s prisimini-
mas”.

Studija sulaukia vis daugiau už-
sakym  originaliai dekoruoti pagal-

v les vestuviniams žiedams, jaunie-
siems skirtus nuotrauk  albumus, 
vazas, žvakides, kit  vestuvin  atri-
butik , kvietimus  vestuvi  pokyl .

“Užsukusios  studij  ir išvydu-
sios m s  papuošal  bei dekoravi-
mo paslaug  pavyzdžius, moterys 
net aikteli iš nuostabos, negal da-
mos jais atsigrož ti, - didžiuojasi 
“Kristel” direktor . - Jos dažnai pri-
sipaž sta net ne sivaizdavusios, kad 
stilingai priderintos ž rin ios aky-
t s gali suteikti tiek puošnumo, pa-
trauklumo, originalumo”.

“Kristel” studija b simiesiems
jaunavedžiams paruoš  maloni
staigmen . Turintieji “Laisvalaikio” 
klubo korteles ia gaminamus pa-
puošalus gali sigyti su 15 proc. nuo-
laida. Tokia pati nuolaida jiems tai-
koma ir dekoravimo paslaugoms.
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“Kristel” staigmenos besiruošiantiems santuokai

Užsukite į papuošalų ir dekoravimo studiją “Kristel” (Kaunas, 
Daukšos g.36), ir jūsų sutuoktuvės suspindės įstabia prabanga, 
išsiskirs puošnumu, originalumu, visus pokylio dalyvius sužavės 
nepakartojamu reginiu.

“Kristel” dizainerės kuria originalius 
papuošalus, interjero detales

“Kristel” archyvo nuotr.

Su “Laisvalaikio” kortele

-15%
nuolaida

“Olialia pupytės” - dažnos 
“Kristel” lankytojos

Viktoro Purio nuotr.
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Spektaklio „Mano žmonos vyras“ aktoriai nesutaria: 
skatina spektaklis neištikimybę ar ne? 

V. Šapranauskas (Žarkecas)

1. Mano m gstamiausios  fraz s
yra „džiuginu tavo šird “ ir „džiaugiasi 
mano širdis“. Taip pat patinka, kai 
sakome, kad „esame tragiškos b tyb s
ir m s  laim  ne manoma jokioje 
kombinacijoje“(juokiasi). 

 2. Neduok Dieve (juokiasi).
 3. Duok Dieve, kad skatint

(juokiasi). Kiekvienas supranta 
spektakl  pagal savo iškrypimo lyg .
Reik t  klausti pjes s autoriaus, ar 

skatina. Ta iau, jei poros yra ant 
išsiskyrimo ribos, jie gali atrasti 
daug gyvenimo ties .

4. S nus pasak  labai trumpai: 
„kaip visada z....“ (juokiasi). Kažkas 
iš koleg  sak , kad spektaklis labai 
geras, o personažai itin tikroviški.

5. Žinokit, teko. Geresni  ar 
blogesni  Dragic  neb na, b na tik 
Dragicos arba ne. Na, pavyzdžiui, 
intelektualus žmogus nepadorios 
moters nevadins kaip kitaip, bet sakys: 
„šita tai tikra Dragica“ (juokiasi). 

A. Sakalauskas (Kreš )

1. M gstamiausia fraz  – „indomiai 
indomiai J s, kolega, pažvelg te  ši
situacij “ (juokiasi). 

2.  Ne, neteko ir nenor iau, nes 
neaišku, k  gali prisapnuoti, geriau 
viskas tegul lieka taip, kaip yra 
dabar. 

3. Aišku, kad skatina neištikimyb .
J s tik pasiži r kite, kokia išpuosel ta 
panel   vaidina šiame spektaklyje ir 
kokie vyrai (juokiasi).

4. Keis iausias atsiliepimas buvo 
toks: „nesinervinkite, ia toks spektaklis, 
viskas ia aišku, taip ir turi b ti“, po 
spektaklio mane ramino ži rovas. Tokiu 
komentaru tarsi nor ta užb gti kažkam 
už aki , tik nesupratau kam. 

5. Taip, teko. Teko sutikti ir daug 
blogesni  nei spektaklio heroj
Dragica (juokiasi).

Vilma ALIŠAUSKAITĖ

1. Kokia yra J s  m gstamiausia fraz  arba scena spektaklyje  
„Mano žmonos vyras“?
2. Ar teko kada sapnuoti spektakl  „Mano žmonos vyras“, jo 
herojus, režisieri ?
3. Žmon s kalba, kad spektaklis skatina neištikimyb , ar tai 
tiesa?
4. Kokius atsiliepimus esate gird j s (-usi) apie spektakl ?
5. Ar esate sutik s (-usi) daug Dragic  (Kreši  ir Žarkec )?

Spektaklis „Mano žmonos vyras“ yra ne tik šiuo metu lankomiausias „Domino“ teatro spektaklis, jis visuomenėje vertinamas labai prieštaringai: vieni miršta iš juoko, kitiems 
kelia nerimą mintys apie tai, kad spektaklis skatina neištikimybę, dar kiti spėlioja, ar aktorių sukurti personažai buvo įkvėpti asmeninių patirčių. 

J. Dapk nait  (Dragica)

1. „Aš viso labo tik moteris. Aš 
nesusilaikiau“.

2. Neteko, bet, manau, po 
100-ojo spektaklio sapnuosiu. 

3. Ne, spektaklis neskatina 
neištikimyb s, bet jis konstatuoja 
fakt , kad žmon s yra neištikimi. 

4. Klausau tik savo draug
atsiliepim , o jie labai taktiški ir 
tolerantiški. Jie daugiausia kalb jo
apie mano kojas, ia j  „taktas“ 
(juokiasi).

5. Be abejo. Manau, kad mes visi 
esame kaip šio spektaklio herojai, 
ta iau patys sav s nematome iš šalies 
(juokiasi).

RUGSĖJO mėn.:
8d. 18:00, ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS 
10, 18d. 19:00, VILNIUS, „DOMINO” TEATRAS 
20d. 18:00, UTENOS KULT. CENTRAS 
23d. 18:00, PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMAI 
30d. 18:00, KAUNAS, „GIRSTUTIS” 

RUGPJŪČIO mėn.:
8d. 19:00, DRUSKININKAI, sanatorija „Eglė” 
12d. 18:00, KAUNAS, „GIRSTUTIS”
18d. 19:00, VILNIUS, „DOMINO” TEATRAS 
20d. 19:00, KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ 

Roberto Dačkaus nuotr.

V. Šapranauskas sako, 
kad spektaklį visi 
supranta pagal savo 
iškrypimo lygį

A. Sakalauskas 
gyvenime sutiko ir 
blogesnių moterų 
nei spektaklio 
herojė Dragica

Roberto Dačkaus nuotr.

Roberto Dačkaus nuotr.

“Jei mano žmonos 
vardas būtų Antanina, 

atsiprašau visų Antaninų, 
tai tokiu vardu savo laivo 

nevadinčiau”, - juokavo 
J. Gaižauskas

Roberto Dačkaus nuotr.

Spektaklyje “Mano 
žmonos vyras” 
vaidinanti aktorė Jolanta 
Dapkūnaitė sako, kad 
spektaklis neskatina 
neištikimybės

J. Gaižauskas (Kreš )

1. Mano m stamiausia fraz  – 
„džiuginu tavo šird “, kuri  tariu su 
taurele rankoje.

2. Teko sapnuoti, kad išeinu 
vaidinti  scen  be repeticij . Sapne 
ma iau labai keist  spektakl , bet 
v liau atpažinau, kad tai buvo „Mano 
žmonos vyras“. 

3. Matyt, kalba tie žmon s, kurie 
stovi ant išsiskyrimo ribos. Manau, 
kad sveikai m stan i  žmoni , nea-
bejojan i  savo jausmais, joks spek-
taklis nepaskatins imtis veiksm .
Kita vertus, spektaklio heroj  Dragi-
ca buvo ištikima jiems abiem. Galb t
(juokiasi).

4. Pirm  kart  aš iš jau  scen
liepos 28 dien . Net nežinojau, kad 
spektaklio pasiži r ti atvažiavo mano 
žmona Agn . Po spektaklio ji pasakojo, 
kad nugirdo dviej  teatro lankytoj
pokalb , kuri  viena sak , kad  pama iusi 
„Striptizo erelius“, nusprend
apsilankyti visuose „Domino“ teatro 
spektakliuose. Mano žmonai spektaklis 
„Mano žmonos vyras“ taip pat pasirod
juokingas. Man pa iam yra domiau ne 
tai, k  kalba žmon s, bet kaip jie rea-
guoja paties vaidinimo metu. Ži rovai 
ne tik juokiasi, jie komentuoja, tariasi 
tarpusavyje. 

5. Gyvenime nesutikau moter
tokiu vardu, ta iau moter , turin i
panaši  charakterio ir b do savybi ,
tikrai esu sutik s. Manau, kiekvienas 
vyras savo gyvenime yra sutik s Dra-
gic  (juokiasi).

Artimiausiu metu spektaklis  „Mano žmonos vyras”  bus rodomas:



Septynios sielos 
(“Seven Pounds”)

Drama (2008), rež. Gabrielius 
Mu ino (Gabriele Muccino), JAV

Po nelaimingo atsitikimo, no-
r damas išpirkti savo kalt , Benas 
Tomas iškeliauja  ne prast  kelio-
n . Joje jis sutinka septynis nepa-
ž stamuosius, tarp kuri  yra ir 
mirtinai serganti Emili, vadinanti 
save “mergaite pamuštais spar-
nais”. Steb damas juos bei aplink 
verdant  gyvenim  Benas supran-
ta, kad visai šalia - daugyb  žmo-
ni , kuri  dienas kartina kur kas 
didesni r pes iai nei sielvartas... 
“Septynios sielos” - jausmingas ir 
netik tas pasakojimas apie žmog ,
kuris savo kan ioje atranda j g
ir noro pad ti šalia esantiems liki-
mo nuskriaustiesiems.

Bilietas  film  - parama 
sergantiems

“Daugeliui t , kurie dabar dejuo-
ja d l užgriuvusio sunkme io, reik -
t  apsilankyti onkologini  ligonini
palatose arba bent jau paži r ti š
film  - kad suprast , jog finansin
kriz  yra niekis palyginti su tuo, k
tenka išgyventi ir su kuo tenka su-
sidurti beviltiškiems ligoniams ir j
artimiesiems”, - po filmo “Mano se-
sers glob jas” perži ros sak  vienas 
“Cosmopolitan” redaktori .

Kas m nes  leidinys rengia išskir-
tinius kino seansus moterims, o pa-
siži r j  “Mano sesers glob j ” “Cos-
mopolitan” atstovai kreip si  “Gars
pasaulio rašus” bei paramos ir labda-
ros fondo “Mam  unija” k r jas, tris 
garsias Lietuvos moteris - žurnalist
R t  Mikelkevi i t , televizijos laid
ved j  Laim  Kybartien  ir fotome-

ninink  Egl  M linauskien . “Cos-
mopolitan” pakviet  bendromis j go-
mis surengti labdaring  akcij  - iš-
ankstin  filmo “Mano sesers glob -
jas” premjer  labdaros tikslais.

Sukre ianti drama

Pagrindin  filmo heroj  Ana, 
kuri  vaidina aktor  Abigail
Breslin (Abigail Breslin), niekuo 
neserga, bet per savo 13 gyvenimo 
met  patyr  daugyb  operacij ,
kraujo perpylimo proced r  ir in-
jekcij . Viskas tam, kad pad t  leu-
kemija sergan iai savo seseriai 
Keitei - j  vaidina Sofija Vasiljeva 
(Sofia Vassilieva). Mergai i  t vai 
- aktoriai Kameron Diaz (Cameron 
Diaz) ir Džeisonas Patrikas (Jason 
Patrick) - neslepia, kad vyresniajai 
sesei identiškas Anos organizmas 
buvo sukurtas dirbtinio apvaisini-

mo b du, kad b t  prat stas Keit s
gyvenimas. Ta iau trylikamet  Ana 
pradeda suvokti, kad toks jos gy-
venimas yra neteisingas: ji labai 
myli seser , ta iau d l jos ligos pri-
valo aukoti savo draug  gimtadie-
nius, vasaros stovyklas, galimybes 
tapti sportininke, gal  gale - savo 
pa ios sveikat . Tod l Ana paduoda 
savo t vus  teism  siekdama tapti 
mediciniškai nepriklausoma nuo 
t v . Nors v liau paaišk ja ir dau-
giau priežas i , d l kuri  Ana ryž-
tasi tokiam žingsniui.

Dramatiška istorija nuo pirmos 
filmo sekund s prikausto prie ekra-
no. Filmo autoriai labai subtiliai ir 
talentingai nagrin ja skaudži  šei-
mos tem . Kas svarbiau - drastiško-
mis priemon mis gelb ti mirštan i
dukr  ar leisti kitai neb ti luošina-
mai, suteikiant prog  gyventi gyve-
nim  taip, kaip ji nori? K  reiškia 

b ti gerais t vais, gera seserimi, ge-
ru žmogumi? Filmas “Mano sesers 
glob jas” jau sulauk  JAV ži rov
pripažinimo - ši  vasar  tai vienin-
tel  drama, kuri jau penkias savaites 
laikosi ži rimiausi  JAV film  de-
šimtuke.

Bilietai jau parduodami

Bilietai  rugpj io 5 d. vyksian-
i  išankstin  labdaring  dramos 

“Mano sesers glob jas” premjer
parduodami “Forum Cinemas Vin-
gis” kasose bei internetu forumci-
nemas.lt svetain je. Viet  rezerva-
vimas telefonu 1567 (1,9 Lt/min.)

“Laisvalaikio” inf. 

Naujausi DVD

“LΔßnyn¨ 
milijonierius” 
(“Slumdog Millionaire”)

Romantin  drama (2008), 
rež. Danas Boylas (Danny 
Boyle), Didžioji Britanija, JAV

“L šnyn  milijonierius” - 
daugiausia kino apdovanojim
šiais metais susišlav s filmas, 
pagaliau išleistas ir DVD forma-
tu. Šis net 8 “Oskarais” bei 4 
“Auksiniais gaubliais” vertintas 
pasakojimas atveria mums tikr -
j  Indij  - šal , kurioje manoma 
viskas. Aštuoniolikmetis  Dža-
malis Malikas dalyvauja indiško-
je “Kas nori tapti milijonieriu-
mi?” žaidimo versijoje. Nuo di-
džiojo prizo j  skiria tik vienas 
klausimas. Ta iau kyla klausi-
mas - kaip Džamaliui, kuris pats 
prisipažino, jog n ra proto bokš-
tas, o be to, užaugo Mumbajaus 
l šnynuose.

“Videoline” parduotuvėse su “Laisvalaikio” 
kortele

-18%
nuolaida prekėms ir 

paslaugoms
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Originalaus siaubo filmo “Pasku-
tinis namas kair je” autorius Vesas 
Kreivenas (Wes Craven) palaimino 
naujausi  šios juostos perdirbin . Ko 
negalima pasakyti apie kit  siaubo 
film  k r jo naujai statom  “Koš-
mar  Guob  gatv je”.

Patvirtindamas pastaruosius kele-
t  m nesi  sklandan ius gandus apie 
projekt , V.Kreivenas pripažino, kad 

yra nepatenkintas nauja jo 1984 met
siaubo filmo “Košmaras Guob  gatv -
je” versija. Siaubo film  meistras tei-
gia dar ir dabar jau i s nuoskaud .

V.Kreivenas, kuris pardav  visas 
autorines teises  “Košmar  Guob
gatv je”, sak : “Aš net nežinau, kas 
stato film , ir man tai visiškai ne -
domu. Ties  pasakius, man skaudu 
apie tai net galvoti. Tai m gstamiau-
sias mano filmas, jis uždirbo dau-
giausiai pinig . Scenarijus keliavo 
po Holivudo studijas trejus metus 
ir niekas prie jo net neprisiliet . Iš-
leidau visas gyvenimo santaupas ir 
dar daugiau, kad gal iau už tai su-
simok ti, tad buvau priverstas su-
daryti sandor , j  ir sudariau”.

“Forum Cinemas” inf. 

Ištiesk pagalbos ranką kine

Rugpjūčio 5 d. Vilniaus kino centre “Forum Cinemas Vingis” įvyks išankstinė sukrečiančios dramos “Mano 
sesers globėjas” premjera. Per ją visos surinktos lėšos bus skirtos “Mamų unijai” - organizacijai vėžiu ser-
gantiems vaikams ir jų šeimoms remti.

Jautria tema sukurtame filme 
pasakojama apie seseris, priverstas 
dalytis baisia liga - vėžiu

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.

Išankstin  labdaringa filmo 
“Mano sesers glob jas”
premjera - rugpj io 5 d. 

Drama. JAV 
Režisierius Nick Cassavetes 
Vaidina: Cameron Diaz, Alec 

Baldwin, Sofia Vassilieva, 
Abigail Breslin ir kiti

V.Kreivenas gailisi 
“Košmaro Guobų gatvėje”

“Paskutinis namas kair je” - 
jau rodomas kino teatruose

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

Michael Bowen, Monica Potter, 
Joshua Cox ir kiti

“Paskutinis namas 
kairėje” pasakoja 
keršto istoriją

“Forum Cinemas” nuotr.
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Jau š  savaitgal , penktadien ,
Lietuvos kino teatruose pradeda-
mas rodyti filmas “Hana Monta-
na” su Maili Sairus pagrindiniame 
vaidmenyje. Hana Montana yra 
sceninis Maili Stiuart (Miley Stiu-
art) pseudonimas. Pati Maili yra pa-
prasta - žinoma, talentinga - mergai-
t , kuriai tiesiog pavyko tinkamu 

laiku atsidurti reikiamoje vietoje. 
Ta iau pramog  pasaulio spindesys 
akina, o populiarumas ir nuolatiniai 
koncertai sekina ir atima j gas bei 
blaiv  prot .

Paaugli  superžvaigžd  M.Sai-
rus tur jo šans  uždirbti kur kas 
daugiau nei 10 t kstan i  JAV do-
leri  per dien . ek  tokiai “nedi-
delei” sumai aktor  kas dien  gau-
davo dirbdama praeit  met  “Walt 
Disney” kompanijos animacinia-
me filme “Boltas”. Remiantis jos 
vadybininku, M.Sairus kontrakte 
buvo numatyta galimyb , kad ji 
gaus 175 t kstan i  doleri  pre-
mij , jei “Boltas” Jungtin se Vals-
tijose uždirbs daugiau kaip 125 

milijonus doleri . Žvaigžd s ne-
laimei, filmas surinko “tik” 114 
milijon . Aktor  taip pat b t  ga-
vusi papildom  užmokest  už kie-
kvienus papildomai “Bolto” už-
dirbtus 25 milijonus.

Neseniai M.Sairus išleido tre-
i  savo akinant  pasisekim  pel-

niusio šou garso takel . Prie albu-
mo “Hannah Montana 3 - Songs 
From The Hit TV Series” prisid -
jo jos kolega iš “Walt Disney” se-
rialo Mi elas Muso (Mitchel Mus-
so), “American Idol” finalininkas 
Deividas Ar uleta (David Archule-
ta) ir aktorius Korbinas Bleu (Cor-
bin Bleu).

“Forum Cinemas” inf. 

Du kieti vyrukai iš Holiduvo 
- aktorius Denzelis Vašingtonas 
(Denzel Washington) ir Džonas 
Travolta (John Travolta) - nauja-
me veiksmo filme “Metro užgro-
bimas 123” bandys rodyti, kuris 
vertas didesn s pagarbos. Dar 
prieš filmo premjer  paaišk jo, kad 
Dž.Travoltai labiau patinka vaidin-
ti “blogiuk ”, tad D.Vašingtonui 
teko “gerojo vaikino” vaidmuo.

Veiksmo trileryje Valteris Gableris 
(akt. D.Vašingtonas) - Niujorko metro 
dispe eris. Jis metro sistemoje dirba 
jau ne vienus metus ir puikiai išmano 
savo darb . Ta iau viena Valterio darbo 
diena virsta košmaru. Valter  tarnybi-
niu ryšiu pasiekia bauginamas prane-
šimas. Vyras, prisistat s Raiderio var-
du (akt. Dž.Travolta), pateikia Valteriui 
ultimatum : jei per valand  jam ir jo 
s brams nebus sumok ta solidi išpir-
ka, jie prad s žudyti metro keleivius.

Prasideda drama. Valteris su-
pranta, kad negali delsti n  sekun-
d s. Jo galvoje - visos požeminio 
metro schemos, ta iau galb t Rai-
deris irgi žino daugiau?

“Metro užgrobimas 123” - temp-
tas trileris, kuriame ži rovai išvys 
ne vien  didžiojo ekrano žvaigžd .

“Acme”inf. 

Įtampa po žeme: 
“Metro užgrobimas 123”

“Metro užgrobimas 123” - 
kino teatruose nuo liepos 
31 d.

Veiksmo trileris. JAV
Režisierius Tony Scott
Vaidina: John Travolta, Denzel 

Washington, James Gandolfini, 
John Turturro ir kiti

Denzelis Vašingtonas (kairėje) turės 
išgelbėti Niujorko metro piktadariui į rankas 
pakliuvusius žmones
“Acme” nuotr.

M.Sairus prarado solidžią premiją

Maili Sairus vaidina talentingą 
muzikantę, kuri, pavargusi nuo 

žvaigždės gyvenimo, parvažiavo pas 
tėtį į kaimą

“Forum Cinemas” nuotr.

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

Muzikin  komedija. JAV 
Režisierius Peter Chelsom 
Vaidina: Miley Cyrus, Billy 

Ray, Tyra Banks, Vanessa 
Williams, Emily Osment ir kiti

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
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Tikra atgaiva išvysti ger  bri-
tišk  komedij . O jei dar ir roman-
tiška, meistriškai kuriama geidžia-
miausi  aktori ? Visa tai pamaty-
sime romantin je komedijoje 
“Lengvab d  marti”.

Komedijoje pagrindinis d me-
sys tenka gražuolei amerikie i
aktorei Džesikai Byl (Jessica Biel), 
kuri filme vaidina mar i  Larit .

Filmas “Lengvab d  marti” 
mus nukelia  tarpukario Didži j
Britanij . Jaunas vyras, kur  vai-
dina aktorius Benas Barnesas 

(Ben Barnes), namo parsiveža 
amerikiet  žmon  ir nori j  pri-
statyti t vams - seniems brit
aristokratams. Konservatyvi ir 
pagiežinga anyta visiškai nesu-
pranta energingos ir laisvos mar-
ios, kuri, beje, yra laim jusi au-

tomobili  lenktynes Monake. 
Prasideda tikri mar ios išbandy-
mai, o juos jauna moteris gali 
veikti tik akipl šišku ir žaismin-

gu elgesiu.
Brit  komedijoje ži rovai išvys 

ir patraukl j  48 met  aktori  Ko-
lin  Firt  (Colin Firth), kuriam fil-
me teko t vo vaidmuo. Aktorius 
kiek netik tai prisipažino besi-
džiaugi s, kad jam senstant galb t
daugiau nebereik s vaidinti mei-
lužio.

Visas aktori  žvaigždynas - 
šarmingoje brit  komedijoje “Len-
gvab d  marti”.

“Acme”inf. 

Film  apie Har  Poter  žvaigžd
Tomas Feltonas (Tom Felton) siti-
kin s, kad jo gerb jai yra labiau pa-
miš  nei kolegos Danielio Radklifo 
(Daniel Radcliffe). Nuotyki  filmuo-
se pagrindin  Hario Poterio varžov
Drak  Smirdži  (Draco Malfoy) vai-
dinantis aktorius žurnalui GQ prisi-
pažino, kad iš gerb j  sulaukia ne-
tik iausi  pasi lym .

“Vienas vyras nor jo mane sivai-
kinti. Jis netgi savo tikr  vard  pasikei-

t  Lucij  Malfoj  (Lucij Malfoy - red. 
past.) - Drako Smirdžiaus t vo. Taip 
šis žmogus svajojo susikurti laiming
šeim . Bet aš n  karto neatsakiau  jo 
laiškus”,  - pasakojo T.Feltonas.

Amžinai sensacingo kino serialo 
dalyje “Haris Poteris ir Netikras 
Princas” jaunieji burtininkai šeštuo-
sius metus mokosi Hogvartso mo-
kykloje. Ten jie sužino tamsiausi
paslap i  apie Voldemorto praeit .

“Gars  pasaulio raš ” inf. 

Kino teatruose -
marčios išbandymai

Komedijoje pasakojama, kaip už anglų aristokrato ištekėjusi 
amerikietė, kurią vaidina Džesika Byl (nuotraukos centre), pažindinasi 
su uošviais “Acme” nuotr.

“Lengvab d  marti” - 
kino teatruose nuo 
liepos 31 d.

Romantin  komedija. Didžioji 
Britanija

Režisierius Stephan Elliott
Vaidina: Jessica Biel, Colin Firth, 

Kristin Scott Thomas, Ben Barnes 
ir kiti

“Haris Poteris ir Netikras 
Princas” - jau rodomas 
kino teatruose

Fantastinis nuotyki  filmas. 
JAV

Režisierius David Yates
Vaidina: Daniel Radcliffe, 

Emma Watson, Rupert Grint, 
Tom Felton ir kiti

Yra norinčiųjų įsivaikinti “Hario Poterio” aktorius

Šeštojoje filmo dalyje Drako 
Smirdžiaus, kurį vaidina Tomas 
Feltonas, ir jo priešininko Hario 
Poterio kova bus kruvina kaip niekad 

“Garsų pasaulio įrašų” nuotr.



 Frankfurto prie Maino (Vo-
kietija) botanikos sode pražydo 
didžiausia pasaulio g l  (Amorp-
hophallus titanum). Ji dar vadi-
nama lavong le, nes skleidžia 
nemalon  kvap .

Turist  d -
mes  Havanoje 
(Kuba) patraukia 
ir tokie fresko-
mis dekoruoti na-
mai.

“Reuters” nuotr.

“Laisvalaikis”, 2009 m. liepos 30 d.

Namas plėšrūnas

Didžiausia ir 
nemaloniausia

EPA-Eltos nuotr.
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Franko Konte-Šeferio (Frank Conte-Schaefer) kir-
pykla - viena populiariausi  Berlyne. 30 met  dirban-
tis kirp jas F.Konte-Šeferis nauj j  savo salon  atidar
2007 metais. Salonas, pavadintas “Frank und Aman-
da”, populiarus ne tik d l savo originalaus eksterjero 
ir interjero. ia pakli ti n ra lengva - tenka rezervuo-
ti viet  mažiausiai prieš dvi savaites.

EPA-Eltos nuotr.

Į kirpyklą - 
lyg į parodą

 Nauja atrakcija Lenkijoje - judėti 
vandeniu “vandens kamuoliais”.

EPA-Eltos nuotr.

 Turkija išpl t  nuo 2008- j
geguž s galiojant  draudim  r -
kyti viešose vietose iki draudimo 
tai daryti visuose baruose, kavi-
n se ir restoranuose.

Draudimas buvo vestas ne-
paisant d l savo verslo bijan i
bar  ir kavini  savinink  protes-
t . “Siekiame apsaugoti savo atei-
t , apsaugoti jaunim ”, - teig
Turkijos sveikatos ministras Re-
džepas Akdagas (Recep Akdag).

Turkijoje yra daugiau kaip 
20 mln. r kali , ta iau, apklaus
duomenimis, 95 proc. gyventoj

pritaria vestam draudimui r ky-
ti. Turkijos žiniasklaidos duome-
nimis, ar laikomasi draudimo r -
kyti, steb s specialus padalinys. 
“Antitabakin s policijos” gretas 
tur t  sudaryti 4 t kst. 200 žmo-
ni . Už draudimo nesilaikym  as-
meniui skiriama 45 JAV doleri
bauda. staigoms, nesilaikan ioms 
draudimo, skiriama iki 3 t kst. 
700 JAV doleri  bauda.

Šalyje nuo r kymo sukelt  li-
g  kasmet miršta apie 100 t kst.
žmoni .

Turkijoje uždrausta rūkyti baruose

Vandens kamuoliai
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Daugiau nei nuobodi statistika

Kas tre ias internautas skelbim  ieško “Skelbiu.lt” portale. 
Netiki? Paklausk trij  savo draug  ir sitikinsi.

“Skelbiu.lt” - populiarus diskusij  foru-
mas, kuriame diskutuojama ir tariamasi 
prieš perkant.

“Skelbiu.lt” - populiariausias skelbimų portalas internete. 
Kasdien skelbimus skaito per 70 tūkst. potencialių pirkėjų.

“Dovanoju šaldytuv  Minsk 16. Senas kaip 
žem , bet veikia kaip naujas. 861239306”

“Telefonas - blak ! Puikiai veikiantis te-
lefonas NOKIA 3310, nuspaudus slapt  myg-
tuk  kombinacij , virsta pasiklausymo “bla-
ke”. Ekranas užtemsta, atrodo lyg neveikian-
tis telefonas, o j s galite gird ti, kas vyksta 
prie telefono. Tereikia  j  paskambinti!
Galiu pristatyti visoje Lietuvoje. Atsiimant 
siuntin  reikia sumok ti prek s kain  + pašto 
išlaidas 20 Lt, taip pat prekes galima atsiimti 
tiesiogiai Vilniuje pijusbale@yahoo.com”

“Auros ir akr  aktyvumo nuotraukos. 
Daugiau apie auros nuotraukas pasiskaityki-
te svetain je www.ritoshoroskopai.lt”

“Kas gieda, meldžiasi dvigubai. Klaip dos 
Šv.Kazimiero bažny ios sumos choras ieško nau-
j  nari ! Nesl pkite savo talento, siliekite  cho-
ro gretas ir visi kartu gal sime giedoti m s
Viešpa iui šlov ! Kreiptis  vargoninink  (kad 
neatsitikt  taip, kaip atsitiko tam tarnui, kuris 
savo “talent ” pasl p  po žeme. plg. MT 25, 14-
30). El-paštas gedulas@gmail.com, Klaip da”

“Parduodu geros b kl s taksometr . Mode-
lis ST-500 MF. Yra dokumentai. Kaina - 250 Lt. 

Galima der tis. nedcka@gmail.com”

“Visuotinis taupymo laikmetis! Nebrangiai, 
bet nuoširdžiai ir profesionaliai prisiuvu nat -
ralius plaukus. Vasaros proga - tikros nuolai-
dos! Ir visiems plauk  kirpimams. Taip pat 
nebrangiai dažau plaukus (itališkais dažais), 
mielai taisau ir sugadintus kirpimus bei šukuo-
senas... Darau dideles nuolaidas ir progin ms 
šukuosenoms! Profesionaliai, k rybiškai, nuo-
širdžiai kerpu moteris, paneles, vyrus ir vaikus, 
tiesinu plaukus... Maloniai lauksiu J s , b t
gerai, kad iš anksto užsiregistruotum te.
Džiaugiuosi, kad naudojat s mano paslaugo-
mis. Esu stilist , bet kainos pas mane, kaip pas 
paprast  kirp j . Kaunas, tel. 860085938”

“Muzikantas - muzikantai jubiliejams, ban-
ketams, furšetams, vestuv ms, krikštynoms 
bei kitiems pasilinksminimams. Vedame pro-
gram  žemai i , lietuvi , rus  kalbomis. Ga-
limyb  pasirinkti repertuar , atvykstame sa-
vo transportu visoje Lietuvoje ir Latvijoje.
Sudarome sutartis, išrašome s skaitas. Kai-
na sutartin . sonremo@gmail.com”

Titulinis “Skelbiu.lt” puslapis

Keletas ištrauk  iš skelbim  lentos (kalba netaisyta):

Iš “Skelbiu.lt” gyvenimo. Žmogelis “Skel-
biu.lt” pardavin jo dvi kameras: padangos 
ir filmavimo. Jis gauna SMS “Ar dar turi?” 
Pardav jas paklausia, kurios kameros rei-
kia. Atrašo: “Tai aš dar neapsispren-
džiau...”

Patarimai, kaip 
grei iau parduoti:

1. Nufotografuok norim  parduoti prek
iš vis  pusi . Pirk jas, perži r j s nuotrau-
kas, turi pasijusti lyg b t  palaik s daikt
rankose.

2. Sukurk išskirtin  aprašym . Tai at-
kreipia pirk j  d mes , suteikia patikimu-
m , padeda pirk jams surasti j s  skelbim
per “Google”.

3. Paskelbk apie parduodam  prek
“Skelbiu.lt”.

4. Užsisakyk skelbimo paryškinim  ar-
ba skelbimo išk lim  virš , kad tavo skel-
bimas b t  perskaitytas pirmiausiai.

100 proc. patirties

“Skelbiu.lt” priklauso UAB “Diginet 
LT”, valdan iai daugel  didžiausi  inter-
neto portal  Lietuvoje: “Aruodas.lt”, 
“Edomus.lt”, “Tuktuk.lt”, “CVBankas.lt”. 
mon  priklauso tarptautinei kompanijai 

“Naspers”, kuri užsiima elektronin s ko-
mercijos ir žiniasklaidos veikla visame 
pasaulyje.

“Antikrizinis”
portalas

Ekonominio sunkme io laikotarpiu 
žmon s ieško pigesni  preki . “Skelbiu.
lt” pardav jams nereikia nuomotis par-
duotuv s lentyn , tod l j  antkainiai ma-
žesni. Taip pat parduodama daug naudo-
t  daikt . Portale rasite apie 140 t kst. 
skelbim .
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Elena NIKONOVAITĖ

 1  Kokia vairuotoja esate?
- Atidi.

 2  Kiek 10 bal  sistemoje 
vertintum te savo vairavimo 
g džius?

- 9.

 3  Ar vaikelio gimimas pako-
regavo vairavimo pro ius?

- Labiau erzina vairuotojai, kurie 
važiuoja nesaugiai, ypa  kiemuose, 

kur daug vaik . Neseniai išbariau 
kaimyno sve i , kuris suman  išm -
ginti savo naujo automobilio greit
m s  kieme!!!

 4  Kuris šeimoje - j s ar Dei-
vidas - vairuot , jei keliautum -
te  paj r ?

- Mes visuomet dalijam s vairuo-
tojo dali , nes abu m gstame vairuoti.

 5  Ar grožis prie vairo pade-
da?

- Nepasitaik ...

 6  Ko kelyje labiausiai ne-
m gstate?

- Vairuotoj  “be galvos”.

 7  Ar vairuotojai Lietuvoje 
yra kult ringi?

- Visko pasitaiko, bet, manau, 
geriausia prad ti nuo sav s, o ne 
laukti mandagaus elgesio iš kit  eis-
mo dalyvi . Kai esi šiuo klausimu 
reiklus pirmiausia sau, tai ir nuotai-
ka pager ja, dingsta stresas vairuo-
jant, nepakantumas tiesiog išgaruo-
ja. Pabandykite! (Šypsosi.)

 8  Jei leistum te statymus,
koki  Keli  eismo taisykl ves-
tum te ar atšauktum te?

- Manau, kad teisinga yra steng-
tis laikytis taisykli , o ne m styti,
kurios tau nepatinka ar kuri  never-
ta laikytis.

 9  Vis d lto koki  Keli  eis-

mo taisykl  pažeidžiate dažniau-
siai?

- Stengiuosi j  nepažeisti, bet 
kartais pasitaiko šiek tiek viršyti 
greit . Pikta, kai sulaiko tikrai ne-
ty ia spustel jus akceleratori , nes 
aš pati esu prieš leistino grei io 
viršijim .

 10  Koki  su vairavimu ne-
susijusi  dalyk  galima rasti j -
s  automobilyje?

- Sauskelni . (Juokiasi.)

 11  Situacija, kurioje vaira-
vimas pareikalavo ypating  pa-
stang ?

- Ne kart  esu buvusi oro balion
skrydžio žem s komandos kapiton .
Vairuoti tekdavo trimis rankomis: 
vienoje vairas, kitoje - žem lapis,
tre ioje - racija susisiekti su oro ba-
liono pilotu. Ir visa tai vyksta vairuo-
jant nedidel  autobus  su tokio paties 

dydžio priekaba... Ypa domu b na 
važiuoti atgaline pavara... (Šypsosi.)

 12  Kaip vertinate pasakym :
boba už vairo, mirtis už kampo?

- Neigiamai. Nors pripaž stu, 
kad dauguma moter  turi tam tikr
b ding  vairavimo manier . Svarbu 
atsiminti, kad kelyje esi ne vienas.

 13  K  leidžiate sau išmesti 
per automobilio lang ?

- Nieko!

 Trylika klausimų vairuotojai

TRUMPAI

Vairuojamas automobilis - 
“SEAT Altea” 

Vairavimo stažas - 10 m. 
Vairavimo b das - atsargus, 

bet ne vangus. 
Eismo vyki  skai ius - 2. 
Svajoni  automobilis - namas 

ant rat !

R.Ščiogolevaitės kieme automobilininkai nelakstys

Ypač daug pastangų iš Rūtos 
Ščiogolevaitės kelyje pareikalavęs 
išbandymas - automobiliu sekti 
skrendančią oro balionų komandą

Simono Švitros nuotr.

Kelyje dainininkė Rūta Ščiogolevaitė reikli ne tik kitiems: ji griež-
tai laikosi Kelių eismo taisyklių, kultūros kviečia ieškoti pirmiau-
sia savyje. Vairuojančioms moterims atlikėja pataria neužsimiršti 
- kelyje jos ne vienos. O jei važiuodami automobiliu pernelyg įsi-
siautėtumėte Rūtos kieme, galite ir sudrausminimo sulaukti - gi-
mus sūnui Adomui moteriai ypač svarbu saugumas.



Kas?
“Burger King” m sainis 

“Whopper”.

K  daro? 
Kas tie draugai tavo “Facebook” 

draug  s raše? Jei tarp j  - darželio 
aukl toja, buv  mylimieji ir paraleli-
nio kurso studentai, “Burger King” 
si lo pagalb . Už 10 ištrint  nereika-
ling  draug  - “Whopper” m sainis
nemokamai. Viskas veik  paprastai 
- “Facebook” socialiniame tinkle pa-
leista program l , kuri vadinosi 
“Whopper Sacrifice”.

Rezultatai?
Žinia apie smagi  aplikacij  paskli-

do kaip virusas: nuo populiari  tinkla-
raš i  iki TV naujien . Per savait  pa-
aukota 230 000 draug  - tiek daug, kad 
“Facebook” nusprend  apriboti apli-
kacijos funkcionalum . Vis d lto k r -
jai nenusimin , nusprend  nekovoti su 
“Facebook.com” taisykl mis ir “paau-
koti” “Whopper Sacrifice”. Nors keis-
ti draug  m sainius “Facebook” se-
niai nebegalima, tai gr žo dar dides-
niais viešaisiais ryšiais. Išvada aiški: 
amerikie iai m gsta savo draugus, bet 

“Whopper” m sain  - labiau.

Apdovanojimai?
“Kan  Li t ” auksas interneto 

kategorijoje.

Kas?
Trašku iai “Doritos”.

K  daro? 
Atrodo, kad “Doritos” prisiži -

r jo “Švyt jimo” su Džeku Nikol-
sonu (Jack Nicholson). Jie suk r
internetin  siaubo film , kurio he-
rojus esi... tu. Atidar s svetain ,
patenki  viešbut , kuriame vaide-
nasi. Apleisti koridoriai, žudikai 
maniakai, aps sti vaikai... Kad pa-
spruktum, turi veikti 13 kli i :
tarp j  ir  mikrofon  dainuoti lop-
šin  zombi  k dikiui.

Kod l veikia? 
Pribloškiamai tikra. Tokios 

priemon s kaip skambutis  tavo 
mobil j  telefon  ir tavo nuotrau-
kos serijinio žudiko kambaryje (te-
reikia sijungti interneto kamer )
ver ia pamiršti, kad svetain je n -
ra nieko daugiau nei vaizdo rink-
menos. Kita intriga -  “Doritos” 
viešbut  gali patekti tik “tamsiuoju 
paros metu” - nuo 18 val. vakaro 
iki 6 val. ryto. Šimtai tinklaraš i
m  dalyti patarimus, kaip pakeis-

ti laik  savo kompiuteryje, kad ga-
l tum paleisti žaidim .

Rezultatai?
3 milijonai žaid j  188 šalyse 

ir 208 proc. išaug s “Doritos” par-
davimas, nors, kaip sako patys k -
r jai, puslapyje nepamatysi n  vie-
no trašku io.

Apdovanojimai?
“Kan  Li t ” auksas interneto 

kategorijoje.

El.reklama: 3 karštos užkandžių svetainės
Rubrik
pristato “Gaumina”

Darius Bagdži nas,
www.gaumina.lt verslo pl tros vadovas

Gyvenimas persikelia  internet : mokslas, linksmyb s, pirkiniai ir 
meil  vis dažniau prasideda ir baigiasi neišjungus kompiuterio. Deja, kol 
kas niekas nesugalvojo, kaip perkelti pusry ius, pietus ir vakarien . Trys pa-
vyzdžiai, kaip internete komunikuojami trašku iai ir m sainiai - produktai, 
kuriuos gali valgyti net neatsitrauk s nuo kompiuterio.

Tu negali spausti, negali trinti savo draug  “Facebook” ir negali dien  patekti  siaubo svetain .
Kai internetas mirga pasi lymais, k  tu gali ir kokius produktus privalai išbandyti, išsiskirti apsimoka.

Daugiau informacijos: www.onetrouser.com

Kas?
Trašku iai “Pringles”.

K  daro? 
Reklaminis skydelis ver ia 

tave su juo kalb tis... J  paspau-
dus, šis ima pasakoti, kaip jam 
sekasi, k  mano apie “t  kvail
nuotrauk ”, savo vadov , tave ir 
taip toliau... Kad sužinotum kit
sakin , turi spausti dar kart . Kai 
tampa domu, kuo viskas baigsis, 
reklaminis skydelis ima nuobo-
džiauti ir reikalauti, kad liautu-
meisi j  spaudyti! “Tu aukso ka-
sykla - tiek spaudai skydel , kad 
aš galiu praturt ti. Tu neprivalai 
spausti. Yra ir kit  žmoni , kurie 
mane spaudžia, aš negaliu skirti 
laiko tik tau. O varge! Tu vis dar 
ia??? Ko tu ia ieškai? Paži r k

“Vikipedijoje”. Lažinuosi, kad tu 
net neskaitai teksto, o spaudai 
tik tam, kad pamatytum, kuo 
baigsis”.

Kod l veikia? 
Erzina. Bet kai sugaišti tiek lai-

ko, spaudydamas reklamin  skyde-
l  (!), kuris net nenuveda  svetai-
n , negali imti ir išeiti nesužinoj s, 
kuo viskas baigsis!

Rezultatai?
Keliasdešimt t kstan i  ko-

mentar  pasaulio tinklaraš iuose.
Turb t daugiausiai syki  spaustas 
reklaminis skydelis pasaulyje.

Apdovanojimai?
“Kan  Li t ” auksas interneto 

kategorijoje.

Kalbiesi su reklaminiais skydeliais?!
www.tinyurl.com/pringlescan

Koks siaubas!
www.hotel626.com
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Kompanijoms vietoj išvad

Nepažįstu tų draugų...
www.tinyurl.com/sacrificeit
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Atnaujintas “Olialia.lt” portalo dizainas

Prieš savait www.olialia.lt lankytojai buvo 
nustebinti, nes užsuk  m gstam  tinklalap
išvydo atsinaujinus  svetain s “veid ”.

Naujasis dizaino variantas si lo nemažai nau-
j  galimybi . “Dabar bus galima perži r ti ne tik 
naujausias, bet ir skaitomiausias bei labiausiai 
komentuojamas naujienas bei vaizdo siužetus”, 
- teigia projekto vadovas Aurimas Baltušis.

Tituliniame puslapyje atsirado “Olialia Party” 
blokas, kuriame bus galima rasti naujienas bei 
fotogalerijas, susijusias išskirtinai su organizuo-
jamais vakar liais, kurie tampa vis populiaresni.

“Viena iš populiariausi  svetain s rubrik
- tinklaraš iai (angl. “blogs”) - gavo daugiau 
vietos. Svetain s viduryje bus rodomi naujausi 
“Olialia” mergai i  ir “Olialia” pretenden i
tinklaraš iai, o šiek tiek žemiau - pretenden i
tinklaraš iai”, - teigia A.Baltušis.

Artimiausiu metu planuojama dar keletas 
atnaujinim : apklausos internetu, specialus pro-
dukto “Olialia Cola” blokas.

SAVAITĖS MODELIS

Puslap  pareng  Paulius VITKUS

gis 176 cm
Kr tin  89
Liemuo 66
Klubai 92
Batai 39
Plaukai švies s
Akys žalios

Gedo Svitojaus nuotr. 

“Olialia” modelis pristato - Daiva Anužytė (Mis Lietuva 1996 m.)
TRUMPAI

Algirdo Bako nuotr. 

SAVAITĖS ĮVYKIS

“Olialia” mergaičių nuotykiai 
Palangoje

Nors pastarosiomis dienomis visi žur-
nalai bei interneto portalai ir mirga 
nuo informacijos apie liepos viduryje 
vykusias “Omnitel” 1000 km lenkty-
nes, tačiau “Olialia” komanda išskir-
tinai portalo www.olialia.lt lankyto-
jams parengė septynių dalių video-
ciklą “Olialia nuotykiai Palangoje”.

“Teb nie tai mini serialas, kuriame 
automobili  griausmas, prabanga ir žavios 
“Olialia” merginos susilieja  visum ” - 
pasakojo merginas nuolat filmav s opera-
torius ir režisierius Petras Skukauskas. 

Serialas susid s iš septyni  trump
filmuk , kuriuose bus atskleista tai, ko 
kitos žiniasklaidos priemon s neužfik-
savo. Tikriausiai, užfiksuoti joms ir ne-
buvo šans .

Mini serialo dalyse bus parodyti ne 
tik lenktyni  užkulisiai, bet ir mergin
nuotykiai. Palangos papl dimyje, orga-
nizatori  provokacijos ir mergin  mau-
dyn s Palangos centriniame fontane, 
“Olialia pupy i ” jaudulys prieš finali-
n  koncert  ir, žinoma, “Olialia Cola” 
Beach Festival” vakar lio akimirkos.
Pirmieji videosiužetai jau tinklalapyje!

Septinta dalis: 
lenktynių finišas, 
vakarėlis

Pirma dalis: 
lenktynių atidarymas

Trečia ir ketvirta dalys:
 paplūdimyje..

Antra dalis: 
žvaigždžių lenktynės

Penkta dalis: 
šėlsmas fontane

Šešta dalis: 
“Olialia pupyčių” pasirodymas
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Prognoz∂ savaitei
2009 07 30-08 05

BΔr∂ja JURGA
Taro kortos, astrologija

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

AVINAS. Ketvirtadien^ venkite skubo-
t¨ sprendim¨, nerizikuokite pinigais.
Penktadien^ ir savaitgal^ tinka ißvykti
^ gamtå, susitikti su draugais. Darbo
savait∂s pradΩioje bΔkite diplomatiß-
kesni tarnyboje. Treçiadienis tinka
reklamai, vießumui, galima ißbandyti
laim´ loterijose.

JAUTIS. Ketvirtadienis nepalankus
juridiniams reikalams. Penktadien^ ir
savaitgal^ ramiai pails∂kite. Darbo
savait∂s pradΩia aktyvi - keliaukite,
siekite Ωini¨, bendraukite. Treçiadien^
venkite konfliktini¨ situacij¨.

DVYNIAI. Ketvirtadien^ venkite stre-
s¨, tausokite sveikatå. Penktadien^ ir
savaitgal^ nesiaißkinkite santyki¨ su
partneriu, drausmingai vairuokite.
Darbo savait∂s pradΩia nepalanki fi-
nansiniams reikalams. Treçiadien^
galima ißbandyti laim´ loterijose.

VÎÛYS. Ketvirtadienis tinka meilei,
pasimatymams. Penktadien^ ir sa-
vaitgal^ daugiau d∂mesio skirkite
sveikatai, nepiktnaudΩiaukite saul∂s
voniomis. Darbo savait∂s pradΩioje
bΔkite d∂mesingesni partnerio inte-
resams, nespr´skite juridini¨ pro-
blem¨. Treçiadien^ nerizikuokite pi-
nigais.

LIÔTAS. Ketvirtadien^ daugiau d∂me-
sio skirkite ßeimai. Penktadienis ir
savaitgalis tinka meilei, kelion∂ms,
naujoms paΩintims. Darbo savait∂s
pradΩioje gali padid∂ti krΔvis - tauso-
kite sveikatå. Treçiadienis nepalan-
kus juridiniams reikalams.

MERGELÎ. Ketvirtadienis tinka vykti
^ komandiruotes, tvarkyti dokumen-
tus, mokesçius. Penktadien^ ir sa-
vaitgal^ daugiau d∂mesio skirkite ßei-
mai. Darbo savait∂s pradΩia tinka

meilei, kΔrybai. Treçiadien^ nesiner-
vinkite, nesiimkite papildom¨ darb¨.

SVARSTYKLÎS. Ketvirtadien^ neißlai-
daukite. Penktadienis ir savaitgalis
tinka ißvykti ^ gamtå, aplankyti nau-
jas vietas, susitikti su gimin∂mis,
draugais. Darbo savait∂s pradΩioje
daugiau d∂mesio skirkite buitiniams
reikalams. Treçiadienis tinka meilei,
galima ißbandyti fortΔnå loterijose.

SKORPIONAS. Ketvirtadienis - akty-
vi diena. Penktadien^ ir savaitgal^
bΔkite praktißkesni. Darbo savait∂s
pradΩia tinka vykti ^ komandiruotes,
tvarkyti dokumentus, prad∂ti rimtus
darbus. Treçiadien^ bΔkite d∂mesin-
gesni ßeimai.

ÍAULYS. Ketvirtadien^ venkite intri-
g¨, nesivelkite ^ ginçus. Penktadie-
nis ir savaitgalis - jΔs¨ s∂km∂s die-
nos. Darbo savait∂s pradΩioje bΔkite

taupesni. Treçiadienis tinka koman-
diruot∂ms, mokytis, bendrauti.

OÛIARAGIS. Ketvirtadienis tinka re-
klamai, vießumui. Penktadien^ ir sa-
vaitgal^ atitolkite nuo reikal¨, gerai
pails∂kite. Darbo savait∂s pradΩia ak-
tyvi, atkakliai siekite savo. Treçiadie-
n^ neißlaidaukite.

VANDENIS. Ketvirtadien^ venkite
konflikt¨ tarnyboje, nereaguokite ^
kandΩias replikas. Penktadienis ir sa-
vaitgalis tinka vießumui, bendrauti,
keliauti. Darbo savait∂s pradΩia akty-
viai veiklai nepalanki. Treçiadien^ ga-
lite ißbandyti laim´ loterijose.

ÛUVYS. Ketvirtadienis tinka keliauti,
bendrauti, siekti Ωini¨. Penktadien^ ir
savaitgal^ nepiktnaudΩiaukite saul∂s
voniomis. Darbo savait∂s pradΩia tin-
ka reklamai, vießumui. Treçiadien^
venkite konflikt¨, ypaç ^ vakarå.

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

Atsakymå ^ kryΩiaΩod^ iki rugpjΔçio 4 d. si¨skite SMS Ωinute, numeriu 1390.
Raßykite: LV KR, atsakymå, vardå, pavard´ ir miestå. Ûinut∂s kaina - 1 Lt.

Praeito kryΩiaΩodΩio laim∂toja - Indr∂ Brazauskait∂ 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: Gateris. Ubago. Savitas. K´sas. Epas. Cal. Jai. Anderson. ETPA. Atlantas. Aitvaras. Ses∂. Chna.

Bul∂. Joakimas. Tavi.
Horizontaliai: Ekstravagancija. Ègus. Abaka. Diletantas. Tav´s. Egis. Rendas. Bit. Rotacija. STT. Retuma.

Asa. Opalas. Lav. Usas. Laikinas. S∂m∂si.
PaΩym∂tuose langeliuose: MEMUARAI.
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“Skirtingos dovanos. 
Asmenyb∂s tipai”

Isabel Briggs Myers, 
Peter B. Myers

Išleido: “Vaga”

Ši knyga skirta šei-
mai. Nesvarbu, ar j s
šeima - kraujo gimin s, 
artimi draugai ar ben-
dradarbiai, knygoje pa-
teikiamos id jos bei s -
vokos gali pad ti tiek 
suprasti save ir savo re-
akcij  kasdienius reiš-
kinius, tiek suvokti skir-
tingomis dovanomis apdovanot  aplinkini
žmoni  veiksmus, net jei šie žmon s žygiuoja 
pagal kitok  b gno takt . Jeigu kada nors do-
m jot s vairiais, nepaprastai skirtingais b -
dais, kaip artimieji arba aplinkiniai žmon s re-
aguoja  pasaul , ši knyga jus sudomins. Jeigu 
bendraudami su t vais, vaikais, kolegomis ar 
gyvenimo partneriu patiriate sunkum , šio lei-
dinio  id jos gali b ti kaip  tik  tai, ko ieškote.

Komentaras

“Dauguma šiuolaikin s populiariosios psi-
chologijos knyg  d sto autoriaus poži r  ir ne-
turi svaraus pagrindo. “Skirtingos dovanos” 
- gr sta moksliniais Karlo Jungo asmenyb s
tipologijos tyrimais. Knyga atskleidžia, kaip 
vertinant ir susiejant žmogaus savybes galima 

tiksliai apibr žti žmogaus charakter , polinkius 
ir vertinti jo galimybes. Manau, kad daugelis 

šioje knygoje ras nauding
ir praktišk žvalg .”

Martynas R kas,
 Mokym  ir konsultavi-

mo projekt  vadovas

Grožin  literat ra
1. ”Užtemimas”. Stephenie Meyer
2. ”Viskas ne taip”. Aleksandra Marinina
3. ”Žodžiai sielai”. Sudar  Iris Seidenstricker
4. ”Aksomin  priesaika”. Jude Deveraux
5. ”Saul lydis”. Stephenie Meyer
6. ”Miražas”. Zigmas Stankus
7. ”Kaul  sodas”. Tess Gerritsen
8. ”Paula”. Isabel Allende
9. ”Tobulas paveikslas”. Jodi Picoult
10. “Naujojo Hampšyro viešbutis”. John Irving

Negrožin  literat ra
1. ”Gyvenimas be stogo”. Filomena Taunyt
2. ”The Secret. Paslaptis”. Rhonda Byrne
3. ”Nuo an iuko iki gulb s. Mergai i  knyga”. 
Edita ekuolien , Vaiva Eringyt , J rat  Dobro-
volskien , Julija Žil nien , R ta Vainien
4. ”Pokalbiai su Algimantu ekuoliu”. Pareng
L.Paškevi ien
5. ”Vienuolis, kuris pardav  “Ferrar ”. Robin 
Sharma
6. ”Lietuva”. 101 domiausia vieta. V.Vaitkevi-
ius, V.Baltr nas

7. ”Nereg ta Lietuva”. Marius Jovaiša
8. ”Moterys, kurios myli per stipriai”. Robin 
Norwood
9. ”J s  pas mon s galia”. Joseph Murphy
10. ”Valdovas”. Niccolo Machiavelli 

Grožin  literat ra
1. ”Užtemimas”. Stephenie Meyer
2. ”Jaunatis”. Stephenie Meyer
3. ”Viskas ne taip”. Aleksandra Marinina
4. ”Saul lydis”. Stephenie Meyer
5. ”Julijus Cezaris”. Philip Freeman
6. ”Moteris Berlyne”. Marta Hillers
7. ”Naujojo Hampšyro viešbutis”. John Irving
8. ”Šilkas”. Alessandro Baricco
9. ”Fani ir Aleksandras”. Ingmar Bergman
10. ”Miražas”. Zigmas Stankus

Negrožin  literat ra
1. ”The Secret. Paslaptis”. Rhonda Byrne
2. ”Lengvas b das mesti r kyti”. Allen Carr
3. ”Pinig  medis”. Julita Varanauskien
4. “ Kaip sigyti draug  ir daryti tak  žmon ms”. 
Dale Carnegie
5. ”Lengvas b das suliekn ti”. Allen Carr
6. ”Nuo an iuko iki gulb s”. Edita ekuolien , Vai-
va Eringyt , J rat  Dobrovolskien , Julija Žil nien ,
R ta Vainien
7. ”Gyvenimas be stogo”. Filomena Taunyt
8. ”Nereg ta Lietuva 2009”. M. Jovaiša
9. ”Vyrai kil  iš Marso, moterys - iš Veneros”. 
John Gray
10. “J s  pas mon s galia”. Joseph Murphy

1. ”Užtemimas”. Stephenie Meyer
2. ”Prarastas rojus”. Džordana Butkut
3. ”Lengvas b das mesti r kyti”. Allen Carr
4. ”Saul lydis”. Stephenie Meyer
5. ”Paslaptis”. Rhonda Byrn
6. ”Jaunatis”.  Stephenie Meyer
7. ”Viskas ne taip”. Aleksandra Marinina
8. ”Nuo an iuko iki gulb s. Mergai i  knyga”. 
Edita ekuolien , Vaiva Eringyt , J rat  Dobrovols-
kien , Julija Žil nien , R ta Vainien
9. ”Lietuva”. 101 domiausia vieta. V.Vaitkevi-
ius, V.Baltr nas

10. ”Lengvas b das suliekn ti”. Allen Carr

1. ”Prarastas rojus”. Dž. Butkut
2. ”Užtemimas”. S. Meyer
3. ”Kur stoti Lietuvoje 2009”.
4. ”Jaunatis”. S. Meyer
5. ”Saul lydis”. S. Meyer
6. ”Roma. Visad su tavim”. J. Shaw
7. ”Viskas ne taip”. A. Marinina
8. ”Atstumtoji karalien ”. P. Gregory
9. ”Miražas”. Zigmas Stankus
10. ”Be nutyl jim ”. V. Adamkus

1. ”Nam  aplinka, statyba ir tvarkymas”
2. ”150 sveikiausi  produkt  žem je”.
J. Bowdenas
3. ”Neribota galia”. A. Robbins
4. ”1000 patiekal ”. S.Girard
5. ”Kod l mes norime, kad J s b tum te tur-
tingi”. D.J.Trump, R.T. Kijosaki
6. ”Puikios id jos J s  sodui”. J.Courtier, 
A.R.Francis, P. McHoy, A. Mikolaijski
7. Fotoalbumas “Lithuania”. D. Kandrotien
8. ”M styk ir b k turtingas”. N. Hill
9. ”Baim s b sena”. M.Crihton
10. ”Klaidingas sp dis”. J.Archer

Vidurnakčio šviestuvo klubas
SAVAIT S KNYGOS

“Íilkas”
Alessandro 

Baricco

Išleido: “Tyto Alba”

Alessandro Baric-
co: “Tai ne romanas. Ir 
ne apsakymas. Tai - is-
torija. Jos pradžia - apie 
vyr , kuris keliauja per 
pasaul , o pabaiga - apie 
vien  ežer , tyvuliuo-
jant  v juotomis dieno-
mis. (…) Visos istori-
jos turi savo muzik .
Šios istorijos muzika balta. Tai svarbu paaiš-
kinti, nes balta muzika yra keista muzika. 
Kartais ji trikdo. Ji grojama tyliai, pagal j
šokama l tai. Kai grojama gerai, tada tarsi 
girdi grojant tyl  ir, žvelgiant  tuos, kurie 
šoka kaip dievai, atrodo, jog jie nejuda. Vel-
niškai keblus dalykas toji balta muzika...

Komentaras

“Viena poetiškiausi  ir subtiliausi  mano 
skaityt  knyg . Imponuoja autoriaus išsila-
vinimas ir labai savitas pasaulio matymas. 
Atrodo, kad jis pasaul  regi kaip savotišk
paveiksl li  rinkin . Labai estetišk , labai 
subtili , s moningai senamadišk  pavei ks-
l li . Tod l ir istorija, kuri iš t  paveiksl li
d liojama, iš karto perkelia mus  kitok  pa-
saul  - ramesn , muzikalesn , keist  ir labai 
patraukl . Veiksmas vyksta XIX a. Japonijoje, 
ta iau nutyl jim  daugiau, nei žodži , ir mus 

pasiekia ne detal s ar 
smulkmeniški aprašymai, 
o pati Japonijos dvasia.”

Jurgita Ludavi ien ,
Menotyrinink

Kaina knygyne 
~25 Lt

“Íaolinas. Laim∂k 
nekovodamas”

Bernhard 
Moestl

Išleido: “Algarv ”

Bernardas Mo-
estlis parodo, kaip, 
remdamiesi Šaolino 
vienuoli  12 gyveni-
mo princip , galite 
išmokti taip valdyti ir 
nukreipti savo min-
tis, kad visa energija 
tinkamu momentu 
b t  sutelkta  j s
numatyt  tiksl . Ne-
veikiam  Šaolino kovos men  paslaptis 

gl di ne fizin je j goje, o m stymo galioje. 
Siekiant išmokti šio m stymo meno ir nau-
dotis juo kasdieniame gyvenime neb tina
tapti vienuoliu ir gyventi vienuolyne. Šiuos 
principus galima taikyti visur ir visada. 
Daugyb  pavyzdži  iš gyvenimo pade-
monstruoja, kaip šiuos 12 princip  j s ga-
lite s kmingai taikyti kasdienyb je.

Komentaras

“Atradau ties ,  kurias anks iau ži -
r jau pro pirštus. Šaolino vienuoli  gyveni-
mo suvokimo principai puikiai tinka vi-
siems šiuolaikiškiems,  aktyv  gyvenimo 
s kur trauktiems žmon ms. Jie paprasti, 
ta iau sudaro kasdienio gyvenimo pagrind .
Genialumas slypi paprastume!”

Andrius Jonaitis,
Nekilnojamojo turto 

rinkos specialistas

TOPAI

Kaina knygyne 
~ 33 Lt

Kaina knygyne 
~35  Lt



Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 31-6 d. 11, 13.40,
16.30, 19, 21.45.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 30 d. 18.15 (su pazintys.lt
nuolaidos kuponu bilieto kaina - 14 Lt).
31-6 d. 11.40, 14, 16.15, 18.40, 21.15.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) - 
6 d. 18 (Knyg¨ klubo seansas).
“Bruno” (komedija, JAV) - 30 d. 10.30,
12.30, 14.40, 17.05, 19, 21.20. 31-6 d.
10.45, 13, 15.20, 17.30, 19.30, 22.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 30 d. 10.45, 12.50,
15.15, 17.30, 19.50, 22. 31-6 d. 10.30,
12.40, 14.45, 17.15, 19.20, 21.30.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis siau-
bo trileris, JAV) - 30 d. 11.40, 14.10, 16.35,
19.15, 21.40. 31-6 d. 11.20, 14.15, 17, 20.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
30 d. 10.15, 13.45, 16.50, 20.15. 31-6 d.
10.15, 13.20, 16.45, 20.15.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 30 d. 13.10,
16.20, 20. 31-6 d. 12, 21.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 30 d. 12, 15, 18, 21. 31-6 d. 15, 18.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) -
30 d. 11.20, 13.30, 15.45, 20.30. 31-6 d.
12.20, 18.15.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
30 d. 12.15, 15.30, 18.30, 20.45. 31-6 d.
14.30, 20.30.

FORUM CINEMAS VINGIS
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 31-6 d. 11.20, 13.50,
16.30, 19.20, 22.

“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 30 d. 19.40 (su pazintys.lt
nuolaidos kuponu bilieto kaina - 14 Lt).
31-6 d. 11, 13.20, 15.40, 18.20, 20.45.
“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedija,
D.Britanija) - 31-6 d. 12.20, 14.30, 16.50,
19, 21.15.
“Kinas prieß melå” (kino festivalis) - 1 d.
19, 20.30. 2, 3, 6 d. 18, 20.30. 4, 5 d.
20.30. 7 d. 19.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) - 
5 d. 19.20 (labdaringas seansas). 6 d.
18.30 (Knyg¨ klubo seansas).
“Bruno” (komedija, JAV) - 30 d. 15.10,
17.30, 19.40, 21.45. 31-6 d. 12, 14.10,
16.10, 18.40, 21.30.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 30 d. 11, 12, 13.40,
16.30, 19.20, 22.10. 31-6 d. 11, 13.40,
16.30, 19.20, 22.10.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 30 d. 11.30, 14, 16.10,
18.40, 20.50. 31-6 d. 12.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
30 d. 11.45, 15, 18.15, 21.30. 31-6 d.
11.40, 14.45, 17.50, 21.
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) - 
30 d. 12.45, 15.30, 18.30, 21.20. 31-6 d.
12.30, 15.20, 18.15, 21.15.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 30 d. 14, 17, 20.10. 31-6 d. 12.45,
18.30 (31, 5, 6 d. 18.30 val. seansas nevyks).
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 30 d. 12.30, 15.45,
19, 21.50. 31-6 d. 14.20.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., angl¨ k.,
JAV) - 30 d. 15.20.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 30 d. 12.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) -
30 d. 13.20, 18.10.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
30 d. 15.50, 20.30.

”SKALVIJOS” KINO CENTRAS
“Repriza” (drama, Norvegija) - 31 d. 18. 
5 d. 19.
“Irina Palm” (drama, Belgija, Liuksembur-
gas, D.Britanija, Vokietija, PrancΔzija) - 
31 d. 20. 4 d. 19.50.
“Raudoni bateliai” (drama, D.Britanija) -
1 d. 17.
“Adomo obuoliai” (juodoji komedija, Da-
nija) - 1 d. 19.30. 6 d. 21.
“Tamsiai m∂lyna, beveik juoda” (drama,
Ispanija) - 2 d. 18.
“Atsitiktinumai” (tragikomedija, Ívedija) -
2 d. 20.
“Brajeno gyvenimas” (komedija, D.Brita-
nija) - 3 d. 17.
“Delta” (drama, Vengrija, Vokietija) - 3 d.
18.50.
“Aß ir tu, ir kiti” (romantin∂ komedija,
JAV, D.Britanija) - 4 d. 18. 7 d. 19.30.
“Orlando” (drama, D.Britanija) - 5 d. 17.
“Macko Sennetto komißk¨ film¨ progra-
ma” (komedijos, JAV, 1913 m.) - 6 d. 19
(kino klasikos ciklas “52 savait∂s”.
“Rebeka” (psichologinis trileris, D.Britani-
ja) - 7 d. 17.

OZO KINO SALÎ
“Skrenda gerv∂s” (romantin∂ drama,
SSRS) - 30 d. 18.
“Pink Floyd - siena” (muzikin∂ drama,
D.Britanija) - 31 d. 16.

KAUNAS

FORUM CINEMAS
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 31-6 d. 10.50, 13.30,
16.15, 19, 21.45.
“Hana Montana. Filmas” (muzikin∂ ko-
medija, JAV) - 30 d. 19 (su pazintys.lt
nuolaidos kuponu bilieto kaina - 14 Lt).
31-6 d. 11.10, 13.45, 16, 18.15, 20.45.

“LengvabΔd∂ marti” (romantin∂ komedija,
D.Britanija) - 31-6 d. 12.45, 18.45. 31-1 d.
23.20.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 31, 1 d. 23.
“Prieglauda” (siaubo trileris, Meksika, Is-
panija, Kitokio kino klubas) - 4 d. 17.15.
“Mano sesers glob∂jas” (drama, JAV) - 
6 d. 18.45 (Knyg¨ klubo seansas).
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 30 d. 11.30, 14.30,
17.30, 20.45. 31-6 d. 10.15, 13, 15.45,
18.30, 21.15. 31-1 d. 23.59.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fantas-
tinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 30 d.
10.15, 11, 13.30, 14.45, 16.35, 19.45,
21.30. 31-6 d. 10.30, 14, 17.15, 20.30 (4 d.
17.15 val. seansas nevyks). 31-1 d. 23.40.
“Bruno” (komedija, JAV) - 30 d. 11.15,
13.15, 15.35, 17.45, 20, 22. 31-6 d. 12.30,
14.50, 17.30, 20, 22.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 30 d. 10.45, 14, 17.15, 20.30. 31-6 d.
12.10, 18 (2, 3, 4 d. 18 val. seansas nevyks).
“Gomora” (kriminalin∂ drama, Italija) - 
30 d. 12.10, 15.20, 18.20, 21.10. 31-6 d.
15.10, 21.30.
“Paskutinis namas kair∂je” (kriminalinis
siaubo trileris, JAV) - 30 d. 11.50, 14.15,
16.50, 19.15, 21.45. 31-6 d. 15.30, 21 (6
d. 21 val. seansas nevyks).
“Boltas” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 31, 3 d. 10 (bilietai po 8 Lt).
“WALL-E” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 1, 4 d. 10 (bilietai po 8 Lt).
“Çihuahua iß Beverli Hilso” (nuotyki¨ 
komedija, dubliuota lietuvißkai, JAV) - 
2, 5, 6 d. 10 (bilietai po 8 Lt).
“Trys melancholijos kambariai” (doku-
mentinis f., Danija, Suomija, Vokietija, fes-
tivalis “Kinas prieß melå”) - 2 d. 18.
“Ûmogus be praeities” (komedija, drama,
Suomija, festivalis “Kinas prieß melå”) - 
3 d. 18.

“Aß pasisamdΩiau Ωudikå” (juodoji kome-
dija, Suomija, festivalis “Kinas prieß melå”)
- 4 d. 18.

CINAMON
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 31-6 d. 11.45, 14.15,
16.45, 19.15, 21.45.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 6 d. 20.
“Bruno” (komedija, JAV) - 30 d. 11.15, 13,
14.45, 16.30, 18.15, 20.15, 22.15. 31-6 d.
11, 12.45, 14.30, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
30 d. 10.30, 13.20, 16.10, 19.05, 22. 
31-6 d. 12, 15, 18, 21.15.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 30 d. 15.15, 18, 21. 31-6 d. 17.15.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - 30 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45. 31-6 d. 10.45,
12.45, 14.45, 17, 19, 21.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 30 d. 14.15,
17, 21.45. 31-6 d. 12.30.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) -
30 d. 11, 13.15, 19.45. 31-5 d. 15.15, 20,
22. 6 d. 15.15, 22.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) -
30 d. 12.

KLAIPÎDA
CINAMON

“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 31-6 d. 11.45, 14.15,
17, 19.30, 22.
“Pirmieji metai. Pasitikime prot∂vius!”
(nuotyki¨ komedija, JAV) - 6 d. 19.15.
“Bruno” (komedija, JAV) - iki 6 d. 11,
12.45, 14.30, 16.30, 18.15, 20.15, 22.15.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
30 d. 10.30, 13.15, 16, 19, 21.55. 31-6 d.
10.30, 13.20, 16.10, 19.05, 22.
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 30 d. 12.15, 15.30, 18.30, 21.30.
31-6 d. 16.15, 21.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV) - iki 6 d. 10.45, 12.45,
14.45, 16.45, 18.45, 20.45.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 30 d. 15,
18, 21. 31-6 d. 12.30, 15.15, 18.
“Pagirios Las Vegase” (komedija, JAV) - 
30 d. 11.45, 13.45, 15.45, 19.45, 21.45. 
31-5 d. 12, 14, 19.15, 21.30. 6 d. 12, 14, 21.30.
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“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) -
30 d. 12.30.
“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris,
JAV) - 30 d. 17.45.

ÍIAULIAI

FORUM CINEMAS
“Metro uΩgrobimas 123” (veiksmo trileris,
D.Britanija, JAV) - 31-6 d. 10.45, 13.30,
16, 18.45, 21.30.
“Nimfoman∂s uΩraßai” (erotin∂ drama, Is-
panija) - 31, 5 d. 21.
“Bruno” (komedija, JAV) - 30 d. 11, 13,
15.10, 17.20, 19.15, 21.40. 31-6 d. 11, 13,
15, 17, 19, 21.15.
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 30 d. 10.30, 13.30,
16.30, 19.30, 22. 31-6 d. 10.15, 13.15,
16.20, 19.15, 22.
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
30 d. 10.45, 14.10, 17.40, 20.45. 31-6 d.
11.15, 14.30, 17.45, 21 (21 val. seansas
vyks tik 6 d.).
“Visuomen∂s prießai” (kriminalin∂ drama,
JAV) - 30 d. 14.50, 21. 31-6 d. 14, 20.30.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) -
30 d. 14.30, 19. 31-6 d. 18.
“Pragaras Konektikute” (siaubo trileris,
JAV) - 30 d. 12, 16.45, 21.20.

“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas” (fan-
tastinis veiksmo f., JAV) - 30 d. 11.30, 18.
“Boltas” (animacinis f., dubliuotas lietu-
vißkai, JAV) - 31, 1 d. 11.30.
“Çihuahua iß Beverli Hilso” (nuotyki¨ ko-
medija, dubliuota lietuvißkai, JAV) - 2, 3 d.
11.30.
“Madagaskaras 2” (animacinis f., dub-
liuotas lietuvißkai, JAV) - 4, 5, 6 d. 11.30.

ATLANTIS CINEMAS
“Ledynmetis 3” (animacinis f., dubliuotas
lietuvißkai, JAV, 3D) - 30 d. 11, 15, 17, 19.
31-6 d. 11, 13, 15, 17, 19.
“Kruvinoji Valentino naktis” (siaubo trile-
ris, JAV, 3D) - iki 6 d. 21.
“Koralaina ir slaptas pasaulis” (animaci-
nis f., JAV, 3D) - 30 d. 13.

I sal∂
“Haris Poteris ir netikras princas” (fan-
tastinis nuotyki¨ f., D.Britanija, JAV) - 
31-6 d. 10.30, 13.20, 16.10.
“Pirßlybos” (romantin∂ komedija, JAV) -
30 d. 13.45, 19.45. 31-6 d. 19.
“Poniut∂ kaime” (romantin∂ komedija,
JAV) - 31-6 d. 21.10.
“Transformeriai: nugal∂t¨j¨ kerßtas”
(fantastinis veiksmo f., JAV) - 30 d. 11.10.
“Èkalinta pragare” (siaubo trileris, JAV) -
30 d. 15.45.
“UΩdaras ratas” (veiksmo trileris, PrancΔ-
zija) - 30 d. 17.45, 21.45.

Teatras
KLAIPÎDA

Klaip∂dos muzikinis teatras
1 d. 19.30 val. - Premjera!  G.Kupreviçiaus
“Veronika”. 2 v. miuziklas (A.Vienuolio
apysakos “Paskenduol∂” motyvais).

PALANGA

KultΔros centras “Ramyb∂”
30 d. 20 val. - Spektaklis “Poliklinika”.
ReΩ. A.Jankeviçius (Men¨ spaustuv∂).

Poilsio namai “Palangos Ωuv∂dra”
31, 1, 4, d. 19 val. - Spektaklis “Geriau-
sias ßuo Ferdas”.

JUODKRANTÎ

L.R∂zos kultΔros centras
30 d. 19 val. - Spektaklis “Geriausias ßuo
Ferdas”.

Koncertai
Lietuvos nacionalin∂ filharmonija

XI tarptautinis kamerin∂s muzikos vasaros
festivalis “Kurßi¨ nerija 2009”
31 d. 20 val.  Juodkrant∂s evangelik¨ liu-
teron¨ baΩnyçioje; rugpjΔçio 1 d. 20 val.

Nidos evangelik¨ liuteron¨ baΩnyçioje -
“J.S.Bachas ir A.Vivaldi” (III programa).
Atlik∂jai: Festivalio orkestras “Musica Hu-
mana”. Solistai: A.Íirvinskait∂ (sopranas),
J.Prakelyt∂ (mecosopranas), I.GirdΩiΔnait∂
(smuikas), K.Beinaryt∂ (smuikas), G.Kvik-
lys (vargonai). Dir. A.Vizgirda.
4 d. 20 val. Juodkrant∂s evangelik¨ liute-
ron¨ baΩnyçioje; 5 d. 20 val. Nidos evan-
gelik¨ liuteron¨ baΩnyçioje - “J.S.Bacho
kantatos” (IV programa). Atlik∂jai: Festiva-
lio orkestras “Musica Humana”. Solistai:
Ch.Humphries (kontratenoras, D.Britanija),
A.Vizgirda (fleita), I.GirdΩiΔnait∂ (smuikas),
R.Jasiukaitis (violonçel∂).  Dir. A.Vizgirda.

Koncert¨ ciklas “Nakties serenados”
5 d. 21 val. Palangos gintaro muziejaus
terasoje - atlik∂jai: Lietuvos kamerinis or-
kestras (meno vad. ir vyr. dir. S.Krylov).
Íiauli¨ valstybinis kamerinis choras “Poli-
fonija” (meno vad. ir vyr. dir. G.Rama-
nauskas). Solist∂ Asmik Grigorian (sopra-
nas). Dir. R.Íervenikas.

VILNIUS

Ív.Kazimiero baΩnyçia
2 d. 13 val. - Sakralin∂s muzikos valandos.

A.Mickeviçiaus muziejus
30 d. 18 val. Kiemelyje - 10-ieji vasaros
koncertai. Artur Lesicki Acoustic Harmo-
ny. È∂jimas laisvas.

KAUNAS

PaΩaislio muzikos festivalis
1 d. 16 val. Ív.Arkangelo Mykolo (Ègulos)
baΩnyçioje - Grigalißkojo choralo savait∂s
PaΩaislio vienuolyne baigiamasis koncer-
tas. Marcel Dupre - “Ívç.Mergel∂s mißpa-
rai”. Choras “Cantores Montis Pacis”, Ba-
lys Vaitkus (vargonai).
2 d. 20 val. PociΔn¨ oro uoste - Simfoni-
nis rokas. Ív.Kristoforo kamerinis orkest-
ras (meno vad. ir dir. D.Katkus), grup∂
“Ingenious”. Solistai: Ieva Prudnikovait∂
(mecosopranas), Martynas Kuliavas (gita-
ra, aranΩuot∂s). Dir. D.Katkus.

Amfiteatras ant Nemuno kranto
3 d. 19 val. - Grup∂s “Hazmat Modine”
koncertas.

Meninink¨ namai
1 d. 18.30 val. - Lietuvos klasikin∂s gita-
ros mokyklos ^kΔr∂jo Jurgio Rimkeviçiaus
95-¨j¨ gimimo metini¨ pamin∂jimo kon-
certas. Dalyvaus: solistas Ojaras Gricijo-
nas, koncertmeister∂ Außra Gakait∂, akto-
r∂ Rasa ÇiΩauskait∂, smuikinink∂ Viktorija
Kukauskait∂, gitaristai: Julius Kurauskas,
Sergejus Krinicinas, “Baltijos gitar¨ kvar-
tetas”, Algirdas Ratkelis.

Redakcija uΩ repertuaro 
pakeitimus neatsako
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“Laisvalaikio” forumas

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

“Jogl s” švarumo centruose
Vilniaus restoranuose “Pomodoro”
Vilniaus restorane “Olialia”
Kino teatre “Forum Cinemas Vingis”

Chuanas Eduardas 
GIMENEZAS,
Vilniaus tango 

akademijos k r jas

Turiu keli  restoran  nuolaid
korteles ir vienintel  kompleksin
- “Laisvalaikio”. Ji - naudingas da-
lykas lankantis kino teatruose, res-
toranuose, perkant koncert  bilie-
tus.  kin  bent dukart per m nes
einame visa šeima arba dviese su 
dukra Upe - ži r ti vaikišk  anima-
cini  filmuk , kartais pasiži riu ir 
kok  ger  film  suaugusiems, nors 
dažniausiai t  darau namie. M gs-
tame “Soprano” ledus, su dukra lan-
k m s ir “Vichy” vandens parke, 
kur taip pat sutaup me su “Laisva-
laikio” kortele.

Jolanta TALAIKYT ,
drabuži  dizainer

Klubo partneri  s raš  perži riu ir apie nuolai-
das sužinau kavin se vartydama “Laisvalaik ”, bet 
kur galiu jomis pasinaudoti, prisimenu ne visuomet. 
Ta iau tvirtai žinau, kad klubo nar s kortel  galiu 
rodyti “Jogl s” švarumo centruose. Vienas j  yra 
mano nam  pašon je, tad jo paslaugomis naudojuo-
si bent kart  per m nes , - ten valome visos šeimos 
drabužius. Tarp mano pam gt  maitintoj  yra res-
toranai “Pomodoro”, picerija “Olialia”, kur taip pat 
praver ia klubo kortel . Ja retkar iais pasinaudoju 
ir kino teatre “Forum Cinemas Vingis”, nors ia su 
mano kortele bilietus  filmus daug dažniau perka 
s nus Jok bas. Pati didel  pramog  m g ja nesu, 
laisvalaik  nuolat leidžiu sodyboje kaime. Gal dau-
giau d mesio jam skirsiu per b simas atostogas?

Vyganto Skaraičio nuotr.

DAŽNIAUSIAI “LAISVALAIKIO” 
KORTELE NAUDOJASI:

Kino teatruose
Ledain se “Soprano”Simono Švitros nuotr.
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 Pristatome 22 metų Indrę iš Klaipėdos. 
Mergina studijuoja bendrosios praktikos slaugą 
ir dirba viešbučio administratore.

“Laisvalaikis”, 2009 m. liepos 30 d.42 Beprotiškas pasaulis  

BORUŽYNAS. Savo paplūdimį Vokietijos Varnemiundės paplūdimyje, atrodo, turi ir boružės, nutūpusios du kuolus bei gultą.
EPA-Eltos nuotr.

MALONUMAI. Nione vyko tradicinis 
festivalis, per kurį maudomasi purve.

EPA-Eltos nuotr.

MANEKENĖ-
ROBOTĖ. 
Japonijoje pir-
mą kartą isto-
rijoje HRP-4C 
robotė Mim 
buvo aprengta 
vestuvine suk-
nele, kurią su-
kūrė Japonijos 
dizainerė Jumi 
Kacura (Yumi 
Katsura).

EPA-Eltos nuotr.

ŠVENTĖ. Egipte per masines 
vestuves amžiną meilę vie-
nas kitam prisiekė 240 porų.

EPA-Eltos nuotr.


