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Praktiški patarimai, kaip 
nelaukiant pirmadienio 
ar Naujųjų metų pradėti 
sportuoti ir galiausiai visko 
nemesti.

Plačiau 9 p.

Lietuvoje viešėsiantis 
garsus iliuzionistas Kevinas 
Džeimsas atskleidžia, kad 
žmonės net nenutuokia, 
kaip atliekami triukai.

Plačiau 5 p.

Šventinę nuotaiką ir dovanų 
paieškas galima derinti su 
trumpomis atostogomis, 
gruodį aplankant unikalias 
kalėdinės muges.

Plačiau 6 p.

Cwtch - ką reiškia šis 
velsietiškas žodis, kodėl 
jis toks svarbus mums 
ir namams ir kodėl tai 
vadinama naujuoju hygge?

Plačiau 3 p.

Laikas sau
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Kaip atrasti laiko sau ir kodėl jis yra 
būtinas, mintimis dalijasi dėmesingumo 
mokytojas Paulius Rakštikas. 2 p.
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Mintimis dalijasi psicholo-
gas, dėmesingumo mokytojas 
Paulius Rakštikas.

Aš ir laikas

Kartais manome, kad kiti tu-
ri daugiau laiko. Dirba mažiau, 
atostogauja daugiau ir apskritai - 
kitų tiesiog geresnė situacija. To-
dėl jie taip ir gali! Ši mintis dažnai 
skamba gana įtikinamai ir nuošir-
džiai norime ja tikėti, nes tai sa-
votiškas pasiteisinimas, kodėl 
man, mano manymu, to laiko lie-
ka mažiau. Visgi tiesa yra kitokia: 
mes visi paroje turime vienodai 
laiko ir visas laikas yra mūsų. Jau 
ir patys girdite savo replikas, kad 
reikia eiti į darbą, dirbti viršva-
landžius, suspėti per kamščius ir 
t.t. Ir jūs tikrai nejaučiate, kad šis 
laikas yra jūsų - juk tiek pareigų 
laukia kasdien. Tačiau priminkite 
sau, kad absoliučiai viską (kokia 
bus jūsų diena) pasirinkote patys. 
Netgi laiko sau neturėjimas irgi 
yra pasirinkimas. Tokią žinią gali 
būti sunku priimti, nes mes patys 
nesirenkame viršvalandžių ir ti-
krai nesirenkame važiuoti per 
kamščius - taip tiesiog reikia da-
ryti. Bet ar tikrai?

Pirmas žingsnis: pripažinti 
savo pasirinkimą, įskaitant ne-
mėgstamas veiklas, pareigas ir 
prievoles.

Laiko tėkmė

Pripažinus ne itin malonų, 
bet svarbų visos kasdienybės pa-
sirinkimą, verta pagalvoti apie kai 
ką malonaus. Galime prisiminti, 
kaip mūsų gyvenime atsirado 
mums svarbiausi dalykai. Kai ku-
riems tai artimi žmonės, vaikai, 
kitiems - įgytos kompetencijos, 
pasiekimai, laimėjimai ar netgi 
materialūs dalykai. Nė vienas jų 
neatsirado akimirksniu, tarsi pa-
mojus stebuklinga lazdele. Pasie-
kimai ir geidžiamos svajonės 
bręsta lėtai, jau net nekalbant 
apie žmones ir santykius. Kitaip 
to tiesiog nevertintume! Todėl 
svarbu sau priminti, kad vertingi 
dalykai neatsiranda akimirksniu. 
Kartais net ir vertiname ne pa-
čius pasiekimus, o būtent ilgą ke-
lią iki jų. Nereikalaukime iš savęs 
staigių pokyčių tuoj pat ir šis lei-
dimas atsipalaiduoti nuims dalį 
įtampos, kurią patys sukeliame 
reikalaudami iš savęs per daug.

Antras žingsnis: pripažinti, 
kad ne visi dalykai pasiekiami 
tuoj pat. Kurti laiką sau irgi reikia 
išmokti.

Suvokimo spąstai

Laikas sau dažnai suvokia-
mas kaip kažkas ypatingo - atos-
togos, savaitgalis ar bent jau lais-
va darbo diena. Tai siauras ir klai-

dingas supratimas, trukdantis to-
kio laiko susikurti kasdien. Iš tie-
sų, visų geidžiamo laiko sau - lais-
vės nuo prievolių, rutininių dar-
bų, buities, kitų žmonių norų - 
galima rasti. Tokia pauzė gali 
trukti keliolika ar bent kelias mi-
nutes ir reguliariai praktikuodami 
išmoksite rasti sau laiko, įgysite 
unikalios patirties, kuri gali būti 
naudingesnė už ilgas atostogas. 
Skamba netikėtai? Užduokite sau 
klausimą, ko labiau norėtųsi: pui-
kių mėnesio atostogų vidurvasa-
ryje, sunkiai dirbus ištisus metus, 
ar įgūdžio dirbti nepersidirbant? 
Tikriausiai norėtųsi abiejų: ir ne-
persidirbti, ir atostogų.

Trečias žingsnis: įsisąmonin-
ti, kad laiko sau galimybės glūdi 
kasdienybėje, o ne atostogose.

Nesibaigiančio 
malonaus darbo mitas

Juk esate girdėję, kad užten-
ka dirbti mėgstamą darbą ir jums 
nereikės atostogų. Netiesa. Nors 
maloni veikla iš jūsų galbūt atima 
mažiau energijos, tai nereiškia, 
kad poilsis tampa nereikalingas. 
Dirbdami stengiamės, siekiame, 
norime tobulumo ir visa tai rei-
kalauja ne tik fizinių, bet ir psi-
chinių resursų. Kokybiškas poil-
sis siejamas su atvirkštiniu pro-
cesu: atsisakymo siekti konkrečių 
tikslų, labiau susitelkiant į proce-
są, nesistengiant, kad gautume 
būtinai tobulą rezultatą.

Paprastas pavyzdys būtų 
toks: kai einame parku skubėda-
mi į autobusą (siekiame tikslo), 
tai nėra poilsis. Tačiau, jei tuo pa-
čiu keliu lėtai eisite nesistengda-
mi kur nors nueiti, o tiesiog mė-
gausitės stebėdami rudenėjan-
čius medžius, jausite, kaip atsta-
tote savo vidinius resursus. Dar-
bo ir poilsio atskyrimas gali būti 
paprasčiausias įsivardijimas, ką 
jūs šiuo metu darote ir ketinate 
daryti: dirbti ar ilsėtis?

Ketvirtas žingsnis: Aiškiai at-
skirkite darbą ir poilsį. Netgi ma-
lonų darbą ir poilsį.

Kasdienybės pauzė

Kiekviena mūsų laiko aki-
mirka nėra nei darbas, nei poil-
sis savaime. Galime šias akimir-
kas įsivaizduoti kaip eilę išri-

kiuotų tuščių indų, o mes tarsi 
pildome kiekvieną kuo pasiren-
kame: darbu ar poilsiu. Toks 
vaizdinys gali padėti suvokti, kad 
poilsio akimirkai kartais gali už-
tekti labai nedaug. Pietų metas 
turėtų būti gryniausias poilsis. 
Bet ar jis toks būna? Jei pasku-
bomis nubėgame pietauti su ko-
legomis, pietūs tampa kita darbo 
forma. Kavos pertraukos, važia-
vimas automobiliu, net laikas su 
savo vaiku ar mylimuoju tikrai 
dažnai turi daugiau darbo nei po-
ilsio elementų. Šioje vietoje tik-
tų prisiminti praktišką išminčių 
Konfucijų, kuris išminties kvietė 
ieškoti paprasčiausioje kasdieny-
bėje. Jei valgai - valgyk. Jei mė-
gaujiesi kava ar arbata - nedaryk 
to paskubomis ar atlikdamas ki-
tus veiksmus. Kiekvieną darbo 
valandą galime rasti 5 minutes 
sau paprasčiausiam atokvėpiui 
nuo veiklos: pažiūrėti pro langą, 
pasukioti pečius ir pajusti kūną, 
padaryti mini mankštą, išgerti 
vandens, pajusti savo kvėpavimą 
užsimerkus ir t. t. Tiesiog kelios 
akimirkos, tačiau svarbiausia - 
reguliariai kasdien keletą kartų. 
Toks nuolatinis atokvėpis nuo 
rutinos primintų, kad laiko sau 
visuomet yra.

Penktas žingsnis: atraskite 
galimus poilsio momentus ir for-
mas kasdienėje rutinoje. Jei sun-
ku juos prisiminti darbų įkaršty-

je - pasinaudokite priminimo 
funkcija telefone.

Atostogos skirtos 
atostogoms

2-3 savaitės nepertraukiamų 
atostogų per metus yra labai rei-
kalingos. Bet kiek tų atostogų lie-
ka po visų neužbaigtų darbų už-
baiginėjimo arba dar blogiau: „įsi-
dėsiu darbo kompiuterį dėl visa 
ko“. Apvagiame save ir artimuo-
sius vidury atostogų. Lygiai tas 
pats su savaitgaliais, kuriuose 
dažnai lieka tik dvi valandos sau, 
vietoj dienos ar dviejų. Visa tai 
kaupiasi ir žmogus, papuolęs į to-
kias aplinkybes, kai iš tiesų gauna 
pakankamai laisvo laiko sau, jau-
čiasi suglumęs, tarsi nevertas to, 
tarsi dar kažką reikia padaryti. 
Priminkime sau, kad užbaigti dar-
bų realiai neįmanoma, o šios idė-
jos vaikymasis tik kuria mums 
įtampą, dėl kurios nukenčia ir ar-
timieji.

Šeštas žingsnis: neaukokite 
įprasto poilsio laiko dėl jokių 
aplinkybių.

Laikas sau yra 
mažas vaikas

Laiko sau susikūrimas yra 
meilės sau išraiška, o meilė sau 
yra pamatas ir kitų meilei. Poilsis 
yra tarsi kokybiško darbo pama-

tas, be kurio net ir mėgstamas 
darbas praranda skonį, o nemėgs-
tamas tampa nuolatine kančia. 
Šeimoje artimiesiems mes irgi 
esame reikalingi pačios geriau-
sios formos, juk nenorime jiems 
savęs pasiūlyti pavargusių ir dėl 
to liūdnų. Todėl laiko sau susikū-
rimas gali būti ir bendras tikslas 
aptariant tai su visais šeimos na-
riais. Laiko sau reikia kiekvienam 
šeimos nariui atskirai, o tuomet 
ir bendras laikas bus visiškai ki-
toks. Laikas, praleistas laukinėje 
gamtoje, padeda labiau atsitrauk-
ti nuo mieste pasilikusių rūpes-
čių, leidžia greičiau atsipalaiduoti 
ir pajusti vidinę ramybę. Skuban-
čioje kasdienybėje ramybę gali 
padėti išsaugoti ir laiko bei moks-
lo patikrinti augalų mišiniai, pa-
vyzdžiui, iš ramunėlių, melisų, 
pipirmėčių, apynių ir valerijonų, 
kurie natūraliu būdu prisideda 
prie vidinės harmonijos išlaikymo 
organizme.

Septintas žingsnis: čia ir da-
bar susidarykite planą kokybiš-
kam laikui sau - bent keturi die-
nos momentai kasdien ir nors 
pusvalandis ryte ar vakare; dvi 
valandos bet kurią darbo dieną re-
guliariai; pilna savaitgalio diena ir 
galbūt dvi savaitės atostogų per 
artimiausią pusmetį. Saugokite šį 
laiką, kaip mažą vaiką, nuo aplin-
kos ir savo pačių kaprizų.

„Laisvalaikio“ inf.

Kuo svarbus laikas sau 

Priminkite sau, 
kad absoliučiai 
viską (kokia 
bus jūsų diena) 
Pasirinkote Patys. 
netgi laiko sau 
neturėjimas irgi 
yra Pasirinkimas

Laikas sau yra nuostabus dalykas. Ramia sąžine snūstelėti vidury 
dienos, išeiti pasivaikščioti, nesistengiant kartu užsukti sutvarkyti ir 
reikalų, ar nueiti į masažą ne tada, kai skauda nugarą, o tiesiog, kad 
būtų malonu. Jei dar turite mažų vaikų, toks laikas dar labiau yra fan-
tastika. Nors iš tiesų, tai net ne fantastika - tiesiog tokio laiko prak-
tiškai nebūna ir sunku atminti, ar buvo. Tačiau kokybiškas laikas sau - 
būtina sąlyga psichinei ir fizinei sveikatai. Kaip jo atrasti?
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Dalia Daškevičiūtė

Sąvoką cwtch (tarti panašiai 
kaip „katč“, „kutč“), žinoma, pri-
siminė pats Velsas. Mat tai hygge, 
tik konkrečiai skirta namams ir 
apie namus. Tik hygge galima pa-
tirti ir vienam, o cwtch labiau su-
siję su antrąja puse. Ir nors šis 
žodis turi ir daugiau reikšmių, 
visos jos susijusios su šiluma, 
jaukumu, apkabinimu, laimės 
jausmu, intymios artimos er-
dvės sukūrimu sau ir kitam 
žmogui ir pan.

Sakykime, turite namuose ži-
dinį, priešais jį pasiklojate pagal-
vėlių ar kailio kilimą, įsisupate į 
apklotą ir skaitote knygą ar ra-
miai stebite židinio liepsną. Tai 

jau cwtch. Arba turite plačią žemą 
palangę, kurią nuklojate pagalvė-
lėmis ar numezgate specialiai jai 
apklotą, kad, sėdėdami ir stebė-
dami gatvės praeivius, pirmąsias 
snaiges ar spingsinčius žibintus, 
atsipalaiduotumėte ir tiesiog bū-
tumėte čia ir dabar.

O gal jums ta jauki ir nedide-
lė erdvė - tai rašomasis medinis 
stalas kampe, jaukų apšvietimą 

skleidžianti stalinė lempa ar tor-
šeras, rašalinis parkeris ir dieno-
raštis. Arba pagalvėlėmis ir ap-
klotais nusėta miegamojo lova.

Apgalvokite, kur jus labiau-
siai traukia namie būti ir atsipa-
laiduoti, ir jei tokios erdvės dar 
nėra, susikurkite. Svarbu: jauku-
mas, intymumas, nedidelė erdvė, 
šiltas apšvietimas, komfortas, 
saugumo jausmas, švelnūs arba 
minkšti paviršiai.

Kam viso to reikia? Su gam-
ta - tamsa ir šalčiu - nepakovosi-
me, tad turime prisitaikyti prie 
aplinkybių kaip įmanoma komfor-
tabiliau. Taip galima iš naujo pamil-
ti savo namus ir kitaip pažvelgti į 
mus supančią aplinką, artimuosius 
ir šaltąjį sezoną. Tokia erdvė rei-
kalinga ne tik jums, bet ir jūsų šei-
mos nariams, ypač antrajai pusei, 
su kuria čia galėsite leisti laiką.

Pastebėta, kad cwtch, jei 
įtraukiamas ir artimo žmogaus 
apkabinimas, nuramina, sumažina 
įtampą ir streso hormono korti-
zolio kiekį, pakelia nuotaiką ir su-
teikia saugumo.

Atraskite namuose cwtch

„in
st

ag
ra

m
“ i

r „
tr

eb
er

fe
dd

 F
ar

m
“ n

uo
tr.

Tai ne koks raidžių žaismas, o velsietiškas žodis, reiškiantis nedidelę 
ir jaukią vietelę, kurioje galima įsisupti į antklodę ir maloniai būti; 
arba - apkabinimą. Kaip jau esame rašę, prieš porą metų pasaulį 
apėmė daniška hygge manija ir kiekviena tamsesnė ir šaltesnė šalis 
ėmė atrasti savų sąvokų ir įpročių, praskaidrinančių niūrią žiemos 
kasdienybę ir nuotaiką, tačiau reiškiančių labai panašius dalykus.

Nors žodis 
turi ir dAugiAu 
reikšmių, visos 
jos susijusios su 
šilumA, jAukumu, 
ApkAbiNimu, 
lAimės jAusmu @ crumble_cockapoo

@ cardiffcottage
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Šios vasaros hito „Skanei“ at-
likėja Marija GrabŠtaitė 
šįkart gerbėjų širdis ketina pa-
vergti atlikdama lyrišką dainą 
„Lynoja“. Kūrinys turi ne tik 
„sielą“, bet ir „kūną“ - lapkričio 
16-ąją debiutavo ne tik daina, 
bet ir jai skirtas vaizdo klipas.

„Dažniausiai viskas prasi-
deda netikėtai. Santa Juknaitė 
padeklamavo savo kūrybos ei-
lėraštį, kuris mane labai palietė. 
Man jis taip patiko, kad net pap
rašiau padeklamuoti dar kartą. 
Santa šį eilėraštį, parašytą se-
nokai, tapatina su pačia savimi. 
„Lynoja“ nėra kūrinys apie lie-
tų. Šis eilėraštis yra apie tai, ką 
išgyveni ir jauti. Tai eilėraštis 
tau apie tave patį. Kai esi vie-
nas, lieki su savimi, tik sau. 
Apie vidinį chaosą ir vidinę ra-
mybę, apie pilnatvę būti ir jaus-
ti“,  pasakoja M.Grabštaitė.

Eilėraštis po to, kai jį išgir-
do pirmą kartą, vis sukosi dai-
nininkės galvoje.

„Ir aš mintyse iš jo ėmiau 
kurti dainą. Paprašiau Santos, 
kad atsiųstų man tekstą, ir tą 
patį vakarą sukūriau melodiją 
pirmajam jo stulpeliui. Padaina-
vau, nufilmavau ir įkėliau į 

„Instagram story“. Sulaukiau 
nemažai gražių atsiliepimų ir 
klausimų, kada išleisiu šį kūri-
nį“,  pasakojo M.Grabštaitė.

Tačiau tam, kad idėja būtų 
realizuota, prireikė daugiau nei 
metų. Dainininkė neslėpė  ji 
prasmingos dainos paversti rea
lybe negalėjo tol, kol pati visko, 
kas tekste rašoma, neišgyveno 
ir neišjautė.

„Nemažai mąsčiau, ką kaip 
daryti, kol nusprendžiau, kad ti-
krai turiu atlikti šią dainą! Dve-
jojau, nes kūrinys mane labai lie-
čia emociškai, o dalytis savo vi-
diniu pasauliu visgi nėra taip len-
gva. Užtrunka, kol sužinai, kas 
esi, kas tavo viduje ir ką per savo 
muziką nori pasakyti kitiems.“

Galutinį dainos variantą jai 
padėjo išpildyti Artiomas Pen-
kevičius ir Edgaras Koldaras. 
Tuomet, kai dainoje buvo sudė-
lioti visi reikiami taškai,  
M.Grabštaitė nedvejojo  prem-
jera turi įvykti tik kartu su vaiz-
do klipu.

„Labai norėjau, kad pati 
Santa jame ir filmuotųsi. Ji su-
tiko ir pasiūlė scenarijaus reali-
zavimą patikėti Gabrielei Glo-
bytei, nes manė, kad ji geriau-
siai išjaustų kūrinį ir išpildytų 
sumanymą.“

G.Globytei šis kūrinys aso-
ciavosi su gyvybe, su moters 
vidiniu pasauliu bei chaosu, ku-
rį ji slepia savo viduje. Būtent 
iš jo, pasak režisierės, ta gyvybė 
ir gimsta.

„Ji puikiai vizualiai apipavi-
dalino tai, kaip mes trys inter-
pretavom šį kūrinį. Gabrielė su-
galvojo mus pateikti dviejuose 
ekranuose, kur abiejuose būtų 
gyvybės simboliai  vanduo ir 
augalija, o tarp jų mes  gyvybės 
kūrėjos. Visų mūsų trijų išgyve-
nimai susidėjo į tai, ką dabar 
matote ir girdite“,  sakė 
M.Grabštaitė.

„Kadangi tai buvo pirmas lie-
tuvių dizainerių prisistatymas 
Lenkijoje, norėjau, kad tai būtų 
energingas ir įsimintinas mados 
šou. Pristatymo koncepcija puikiai 
pavyko ir visi buvo priblokšti. Tiek 
komplimentų po pristatymo dar 
niekada nesu sulaukusi“,  sako 
dizainerė S.Straukaitė.

Lenkijos žiniasklaidoje pabrė-
žiama, kad lietuvių dizainerės dar-
bai išsiskiria iš Katovicų mados 
savaitėje pristatomų lenkų ir už-
sienio dizainerių darbų. Čia  
S.Straukaitė pristatė įvairiaspalvę 
„darbo aprangos“ stiliaus kolek-
ciją, kuri buvo išpildyta pasitel-
kiant dinamišką choreografiją ir 
energingą muziką. Kolekciją įkvė-
pė darbo drabužiai ir sovietmetis, 
kurio metu užaugo dizainerė.

S.Straukaitė buvo pakviesta 
dalyvauti Katovicų mados savai-
tėje po Katovicų mados savaitės 
kūrėjų apsilankymo „Mados in-
fekcijoje“. S.Straukaitės ir stilis-
tės Karinos Leontjevos kelionę į 
Katovicus finansavo Lietuvos 
kultūros institutas.

Antrą kartą vykusio festivalio 
leitmotyvas  „Millennials vs. Men-
tors“. Taip organizatoriai siekė su-
artinti vyresniąją mados kūrėjų 

kartą su jaunąja ir paskatinti dialo-
gą tarp jų. Per keturias festivalio 
dienas vyko ne tik madų pristaty-
mai, bet ir paskaitos, diskusijos.

„Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje, 
yra daug gerų dizainerių ir veltui 
mes vieni kitais nesidomime. 
Kartu su „Mados infekcija“ ir 

„Injekcija“ bandome pralaužti 
šiuos ledus ir matome didėjantį 
norą iš kaimynų parodyti savo 
kūrybą čia, pas mus, bei pirmuo-
sius bandymus pasikviesti lietu-
vių kūrėjus į Lenkiją“,  sako 
S.Straukaitė.

Anot S.Straukaitės, „Mados 
infekcija“ skaičiuoja jau dvidešim-
tmetį, „Injekcija“  dešimtmetį, o 
Lenkija, nors ir turi dvi mados sa-
vaites  Katovicų ir Lodzės  ne-
turi tokios ilgametės praktikos. 
Nenuostabu, kad lenkams yra ko 
iš Lietuvos pasimokyti, ką jie ir 
padarė šiais metais atvykdami pa-
sižiūrėti „Mados infekcijos“.

„Laisvalaikio“ inf.
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„Lynoja“ nėra 
kūrinys apie Lietų. 
Šis eiLėraŠtis yra 
apie tai, ką iŠgyveni 
ir jauti

sužibėjo 
Lenkijoje

tiek kompLimentų 
po pristatymo 
dar niekada nesu 
suLaukusi

Katovicų mados savaitėje „KtF fashion week“ Sandra StrauKaitė su-
rengė originalų, efektingą kolekcijos FOrGEt.ME.nOt pristatymą, kuris 
renginyje dalyvavusių Lenkijos dizainerių, mados žurnalų redaktorių bei 
tinklaraštininkų buvo sutiktas audringomis ovacijomis, o Lenkijos „Elle“ 
žurnalas rašė: „Po šio šou auditorijai kilo tik vienas klausimas: „Kas ji?“
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Jis turi įgimtą talentą kurti ir to-
bulinti sudėtingiausius magijos 
triukus. Jis laikomas vienu šiuo-
laikiškiausių magų pasaulyje. 
Jam priklauso keletas unikalių 
triukų, pavyzdžiui, „Plaukiojanti 
rožė“, „Sniegas“ ar „Kamuolys“, 
kurių iš jo mokosi didieji magijos 
meistrai. Tai Prancūzijoje gimęs 
amerikietis KevinaS DžeimSaS 
(Kevin James), dar vadinamas iš-
radėju. Su „The illusionists“ trupe 
pavasarį jis pirmąkart pasirodys 
Lietuvoje.
Aistė JAnkūnAitė

- Magija susidomėjote 
anksti. Be to, esate ne kartą 
minėjęs, kad niekuomet netu-
rėjote mokytojo. Kur išmoko-
te magijos paslapčių?

- Tuomet nebuvo nei „YouTu-
be“, nei socialinių tinklų, nei aps-
kritai interneto... Neturėjau jokio 
mokytojo, tad magijos pradėjau 
mokytis pats - sėdėjau biblioteko-
je ir skaičiau knygas. Jų ten buvo 

šešios ir aš buvau vienintelis jas 
skaitantis. Tačiau net ir vėliau nie-
kada neturėjau oficialaus mokyto-
jo. Tiesiog stengiausi apie magiją 
perskaityti viską, ką rasdavau.

- Iš kur semiatės idėjų 
naujiems numeriams?

- Įkvėpimo ieškau visur: ki-
ne, gatvėje, muzikoje, teatre, li-
teratūroje, žaislų ar rankdarbių 
parduotuvėje... Visuomet gyvenu 
tikėdamasis, kad šiandien atrasiu 
kažką naujo ir įdomaus.

- Kokie dalykai svarbiausi, 
kad būtumėt patenkintas savo 
atliekamu numeriu? Ar svar-
biausias tik nepriekaištingas 
numerio atlikimas?

- Technika svarbu, tačiau kur-
damas naujus ar atlikdamas jau 
įvaldytus triukus, visuomet ieš-
kau ryšio su žmonėmis. Magija - 
puikus būdas papasakoti istoriją. 
Todėl, jei magas, užuot „dūmęs 
akis“, geba užmegzti emocinį 
kontaktą, numeris ir visas pasiro-
dymas tampa kur kas stipresnis.

- Nevengiate dalytis savo 
magijos paslaptimis, netgi at-

skleidžiate, kaip atliekamas 
vienas ar kitas jūsų triukas, 
kai kiti magai šias paslaptis 
slepia. Kodėl?

- Nėra nieko blogiau, nei ma-
tyti, kaip mano sukurtą triuką 
prastai atlieka kitas magas. Be to, 
man labai malonu žiūrėti, kai ma-
tau, kaip į gerai atliekamą mano 
triuką kitas magas dar įdeda savo 
elementų. Tai savotiškas atradi-
mo džiaugsmas.

- Jus pamatę žiūrovai lieka 
sužavėti, priblokšti, nustebin-
ti. O ar žiūrovai stebina jus?

- Įdomu, kad daugelis žmonių 
iš tikrųjų neturi nė menkiausio 
įtarimo, kaip padaromas vienas ar 
kitas triukas, tačiau daugelis jų 
mano, kad viską puikiai žino ir su-
pranta. Kartais po pasirodymų 
paskaitau komentarus internete. 
Būnu priblokštas, kiek daug žmo-
nių mano žinantys, kaip atlieka-

mas triukas. Kokių tik dalykų jie 
neprisigalvoja.

- Esate vienas geriausių 
pasaulio magų, surengęs tūks-
tančius pasirodymų ir scenoje, 
ir televizijoje. Patirtis pavydė-
tina, o ar pasitaiko nesėkmių?

- Jeigu scenoje gali kas nors 
nepavykti, tai būtinai nutiks pa-
sirodymo metu. Aišku, tą 
„nesėk mę“ dažniausiai pastebiu 
tik pats, tačiau magija toks daly-
kas - reikia nuolat dirbti ir tobu-
lėti.

- Kokį numerį atlikti jums 
sudėtingiausia?

- Sudėtinga viskas, kas nauja. 
Kartais prireikia ne vienų metų, 
kad tam tikrus dalykus nugludin-
tum iki tobulumo ir išgautum no-
rimą efektą.

- Savo numeriams atlikti 
pasitelkiate žiūrovus iš salės. 
Ar jie būna tarp tų sėkmingų-
jų, kurie pamato, kaip viskas 
iš tiesų vyksta, ar išeina nieko 
nesupratę?

- Taip, į sceną visada kvie-
čiuosi žiūrovų, tačiau mano tiks-
las nėra juos apkvailinti ar išdur-
ti. Noriu su bent keletu žiūrovų 
pasidalyti tuo, ko jie niekada ne-
pamirš.

- Atėję į magijos pasirody-
mą, žmonės paprastai tikisi, 
kad scenoje pasirodys arba iš 
jos dings dramblys ar auto-
mobilis. Ar Lietuvoje galime 
tikėtis pamatyti ką nors ne-
tikėto?

- O, taip. Eidami į mūsų šou, 
visuomet turite laukti kažko ne-
tikėto. Net neabejoju, kad „The 
Illusionists“ sugriaus ne vieną jū-
sų iki šiol apie magiją žinotą ste-
reotipą. Mes kuriame magiją, ku-
ri peržengia bet kokias ribas, o tai 
žiūrovus ir džiugina, ir glumina. 
Amžius, kalba, rasė arba kultūra 
mums taip pat yra niekai. Kuria-
me šou, skirtą visiems.

Veidai  5

„atšalus orams, pats laikas pra-
dėti džiaugtis artėjančiomis žie-
mos šventėmis“, - sako manTaS 
JanKavičiuS ir pristato dainą 
„nauji metai“ iš būsimojo „man-
tas Christmas Show“, kuris vyks 
gruodžio pabaigoje Kaune, vil-
niuje ir Klaipėdoje.

Daina „Nauji metai“ - senos 
lietuviškos dainos nauja versija. 
„Išgirdau ją internete, atlikėjas 
„August band“ pasirodė negirdė-
tas, tačiau labai greitai mano gal-
voje suskambo kita versija. No-
rėjau išsaugoti kūrinio pozityvu-
mą, šviesią šventišką nuotaiką ir 
šį bei tą nuo savęs pridėti. Paklau-
sykite ir įvertinkite, kaip man tai 
pavyko“, - sako atlikėjas.

Dainininkas atskleidžia, kad 
besiruošdamas „Mantas Christ-
mas Show“, jis ne po kartą per-
klausė, ko gero, visas lietuviškas 
dainas apie Šv. Kalėdas ir Naujuo-
sius metus. „Kai kurias labai 
leng vai pavyko prisijaukinti, tad 
įtraukiau į programą“, - sako jis. 
Kokios kitos lietuviškos dainos 
skambės koncerte, Mantas neat-
skleidžia. „Noriu išsaugoti neti-
kėtumo momentą iki pat šou, to-
dėl visa programa kol kas tebūnie 
paslaptis. Panašiai, kaip Kalėdų 
Senelis slepia dovanas spintos 
viršutinėse lentynose.“

„Laisvalaikio“ inf.

vilniečių poprock grupei 
„The RooP“ sukanka ketveri. Per šį 
laikotarpį vaikinai ne tik spėjo už-
kariauti daugelio širdis, bet ir išlei-
do tris albumus, susuko kelis vaiz-
do klipus, dainuodami apvažiavo 
tiek Lietuvą, tiek ir užsienio šalis.

Neseniai grupė grįžo iš San 
Francisko, kur buvo pakviesti 
koncertuoti. O dar prieš tai, gru-
pės lyderis Vaidotas Valiukevičius 
atsiskyręs mėnesį gyveno ir kūrė 
Fuerteventūros saloje, netoli Af-
rikos krantų.

„Kelionės ir atsiskyrimai vi-
sada suteikia naujų minčių ir pa-
deda pažvelgti į savo gyvenimą 
plačiau. Neleidžia „užsivirti savo-
se sultyse“. Išvykus toliau nuo 

namų, pradedi matyti, kad kai ku-
rie sunkumai yra lengvai išspren-
džiami“, - patirtimi tada dalijosi 
Vaidotas.

Artėjant nacionalinei „Euro-
vizijos“ atrankai, „The Roop“ vis 
sulaukia klausimo, ar šiais metais 
bandys savo jėgas. Grupė socia-
liniuose tinkluose apie tai net su-
rengė viešą apklausą, į kurią 
žmonės atsakė - „taip, verta da-
lyvauti“.

„Neslėpsime, yra tikrai ma-
lonu gauti tokį palaikymą. Ar mes 
dalyvausime, dar negalime atsa-
kyti. Kaip tik šiuo metu spren-
džiame. Dar šiek tiek liko laiko 
iki konkurso paraiškų pridavimo 
galo. Ir taip, yra nemaža tikimybė, 
kad mes paklausysime žmonių“, - 
teigia V.Valiukevičius.

„Laisvalaikio“ inf.

Galvoja apie
„Euroviziją“
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Gyvenu 
tikėdamasis, kad 
Šiandien atrasiu 
kažką naujo ir 
įdomaus

„žmonės nė neįtaria, kaip padaromas triukas“
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„Šventinės kelionės yra po-
puliarus pasirinkimas šaltuoju se-
zonu ir puiki galimybė turizmą 
suderinti su pasiruošimu šven-
tėms. Šiuo laikotarpiu lietuviai ke-
liauja apžiūrėti įspūdingomis Ka-
lėdų mugėmis garsėjančią Vokie-
tiją. Čia galima rasti ne tik tradi-
cinių amatininkų dirbinių, kulina-
rinio paveldo, bet ir pamatyti ne-
tikėtų šventinių instaliacijų, pasi-
semti naujų idėjų savo šventei bei 
pakilios nuotaikos iš vokiečių“, - 
teigia Neringa Sinkevičienė, keltų 
bend rovės DFDS rinkodaros kam-
panijų Baltijos šalims vadovė.

Kalėdinė pasaka

Šiaurės Venecija pramintas 
Hamburgas nuo lapkričio vidurio 
išdabinamas šventinėmis girlian-
domis, prisipildo gardžiais kva-
pais, praeivių šypsenomis bei 
šventinėmis giesmėmis. Savo 
unikaliais dirbiniais, skanumynais 
ir karštu vynu vilioja ne viena čia 
atsidaranti mugė. Vietinių ir 
Hamburgo svečių dėl pasaką pri-
menančios stilistikos mėgsta-
miausia mugė įsikuria rotušės 
aikštėje.

Viduramžiais dvelkianti 
žiemos dvasia

Šis istorinis Hanzos miestas 
nepaliks abejingų - svečius ypač 
žavi originalias gotikinio ir rene-
sanso stilių detales išlaikę archi-
tektūriniai statiniai, o Brėmeno 
centras žiemą virsta tikra stebuk-
lų šalimi. Tad senamiesčio baltuo-

ju metų laiku nederėtų aplenkti, 
nes čia išvysite Rotušės aikštėje 
šurmuliuojančią mugę.

Pasukę šventiniais žiburiais 
išpuoštu taku, nusikelsite į vidur-
amžius. Keletą savaičių prieš Ka-
lėdas Vėzerio upės pakrantė al-
suoja jūrine, istorine atmosfera, 
nes čia įsikuria „Schlachte-Zau-
ber“ mugė. Nenustebkite, jog 

prekeiviai bus pasidabinę ano me-
to kostiumais, o šalia bus atkurtos 
akimirkos iš viduramžių gyveni-
mo. Brėmėno muzikantų išgar-
sintame mieste kiekvienais me-
tais paruošiamos išskirtinės 
prog ramos - nuo skambančių var-
gonų rečitalių, stebuklingų teatro 
spektaklių iki išskirtinių šventi-
nių parodų.

Didžiausia mugė 
Šiaurės Vokietijoje

Nedidelis, bet dailus Rostoko 
senamiestis visais metų laikais 
traukia turistus. Vasarą čia at-
vykstama pasilepinti saule Varne-
miunde paplūdimyje, o žiemą ap-

lankyti šventine skraiste apsigau-
busio miesto, kuriame įsikuria 
mugė. Čia rasite apie 300 įvai-
riausių prekeivių. Daugelis jau 
spėlioja, kuo šiemet atvyks Kalė-
dų senelis: autobusu, arkliais ar 
laivu? Rostokiečiams svarbu iš-
saugoti savo krašto tradicijas, tad 
apsilankę kalėdinėje mugėje rasi-
te tradicinių gaminių ir patiekalų. 
Vaikai ypač laukia karnavalo, ku-
riame - tradiciniai ir inovatyvūs 
atrakcionai, tarp jų ir 40 metrų 
aukščio apžvalgos ratas. Vidu-
ramžių spektakliai, gyvos muzi-
kos ir karšto vyno vakarėliai - 
pramogų atras kiekvienas.

Jau daugiau nei 20 metų gy-
vuojanti tradicija kasmet sulau-

kia gausaus dalyvių skaičiaus, 
kurie su dideliu entuziazmu mė-
gaujasi įvairiausiais rankų darbo 
gaminiais ir nemokamais pasiva-
žinėjimais karuselėmis.

Marcipanų gimtinė

Hanzos sostinė, tituluojama 
septynių bokštų miestu, turistus 
pasitinka įspūdingo grožio sena-
miesčiu, kurį supa Travės upė. 
Liubekas - marcipanų gimtinė, 
tad joje įkurtas ir šių skanėstų 
muziejus.

Prasidėjus adventui, kaip ir 
kiti Vokietijos miestai, šis taip pat 
ruošiasi artėjančioms Kalėdoms, 
o šventinę dvasią kuria ne tik 
puošmenos, bet ir skirtingos mu-
gės - pirmoji istorijoje minima jau 
1648 metais. Priešais Šv. Marijos 
katedrą įkuriamas ir pasakų miš-
kas, kuriame apsigyvena Brolių 
Grimų sumanyti veikėjai - Batuo-
tas katinas, Snieguolė ir septyni 
nykštukai, Miegančioji gražuolė 
ir daugelis kitų - jie pasiruošę 
leistis į stebuklingus nuotykius.

Ledo karalystė

Atvykę į Kylį, aplankykite is-
torinę Rotušės aikštę - nuo lap-
kričio 26 dienos čia šurmuliuoja 
ne tik amatininkai ir delikatesų 
prekiautojai, bet ir šventiškai nu-
siteikę gyventojai bei miesto sve-
čiai. Nuo mažiausio iki didžiau-
sio - kiekvienas pamatys ir atras 
kažką įdomaus: vaikus vilioja 
karšto šokolado kvapas, įvairias-
palviai skanumynai bei karuselės, 
nustebins ir kasdien virš aikštės 
elnių traukiamose rogėse pra-
skrendantis gnomas.

Mieste, be „Rathausplatz“, 
veikia dar trys mugės. „Holsten-
platz“ erdvėje kiekvieną sekma-
dienio popietę galėsite sutikti 
Kalėdų Senelį, o „Alter Markt“ 
gruodžio 6 dieną išvysti ir patį 
šv. Nikolajų, kuris nusiropš nuo 
70 metrų aukščio bažnyčios 
bokšto. Ketvirtojoje mugėje „As-
mus-Bremer-Platz“ rasite be-
veik 13 metrų aukščio kalėdinę 
piramidę.

„Laisvalaikio“ inf.

Penkios kryptys, kur pasisemti 
Į parduotuvių lentynas atkeliau
jančios šventinės dekoracijos pra
našauja apie artėjančią stebuk
lingiausią žiemos laiką  Kalėdas. 
Sukasi ir minčių virtinė: kaip 
šiemet nustebinsime artimuo
sius? Kelionių ekspertai atkreipia 
dėmesį, jog šventinę nuotaiką ir 
dovanų paieškas galite derinti su 
atostogomis, aplankydami unika
lias kalėdines muges Vokietijoje.

 Kalėdų įkvėpimo

Dviejų minučių trukmės 
rek lamoje atlikėjas sėdi vienas 
šventiškai išpuoštuose namuose, 
prie pianino, ir groja „Your 
Song“, tuo metu prieš akis išky-
la prisiminimai iš jo gyvenimo. 
Dainininkas dainuoja įrašų stu-
dijoje, bare, koncertuose, mąsto 
persirengimo kambaryje, siaučia 
stadione, groja mokykloje... Kei-
čiasi ne tik vietos, bet ir atlikėjo 

amžius - jis vis jaunėja. Suvaidin-
ti E.Džoną pasitelkti ir aktoriai.

Galiausiai kelerių metų Elto-
nas leidžiasi laiptais namuose į 
pirmą aukštą, pribėga prie kalė-
dinių dovanų - jį padrąsinančiu 
žvilgsniu pasitinka mama ir mo-
čiutė. Išpakavęs didžiausią dova-
ną, jis randa pianiną. Pirmi klavi-
šų paspaudimai, E.Džonas grįžta 
mintimis į dabartį, tą patį kamba-

rį, kuriame sėdėjo prie to paties 
pianino, ir ekrane pasirodo angliš-
kas užrašas: „Kai kurios dovanos 
yra daugiau nei tik dovanos.“

Kaip ir visuomet, interneto 
tyruose reklama sukėlė diskusijų 
dėl pasirinkto vaizdo klipo objek-
to, tematikos ir kitų dalykų. Vie-
naip ar kitaip, šios stambaus 
Jungtinės Karalystės prekės 
ženk lo, prekiaujančio viskuo, ko 

tik gali prireikti žmonėms ir na-
mams, reklamos abejingų nepa-
lieka. Vien per pirmąsias dvi pa-
ras reklama buvo peržiūrėta pen-
kis milijonus kartų.

Kaip pridūrė pats atlikėjas, 
šie atsiminimai reklamoje yra la-
bai artimi tam, ką jis iš tiesų pa-
tyrė savo gyvenime.

Parengė  
Dalia Daškevičiūtė

Šįkart - su 
E.Džonu
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Daliai žmonių  tokių yra ir Lie
tuvoje  Kalėdų dvasia ir lauki
mas prasideda pasirodžius naujai 
„John Lewis“ reklamai. Kasmet 
sukuriamas naujas ir vis labiau 
nustebinantis šio prekės ženklo 
kalėdinis vaizdo klipas. Vienąkart 
jie būna linksmi, nuotaikingi, ki
tąkart  sušildantys širdį ar net 
sugraudinantys. Šiemet rekla
moje, kuri pasirodė praėjusią sa
vaitę,  scenos grandas ELtonaS 
DžonaS (Elton John).

DaugElis jau 
spėlioja, kuo 
ŠiEmEt atvyks 
kalėDų sEnElis: 
autobusu, arkliais 
ar laivu?
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Atvėsus orams, norisi pasile-
pinti karštais, tačiau nesudėtin-
gais patiekalais. Tam puikiai tiks 
sriubos, atskleidžiančios pačius 
gardžiausius skonius. Sušildykite 
namus išmėgindami originalius 
trintų sriubų receptus.

Pomidorų ir 
paprikų sriuba

Reikės:

n 8 pomidorų,

n 3 raudonų paprikų,

n saujos šviežių bazilikų,

n 5 laurų lapų,

n 4 skiltelių česnako,

n 125 ml vandens,

n 3 šaukštelių citrinos sulčių,

n 3 šaukštelių pomidorų pastos,

n alyvuogių aliejaus,

n žiupsnelio pipirų ir druskos.

„Paprikas ir pomidorus su-
pjaustykite skiltelėmis, sudėkite 
į kepimo popieriumi išklotą kepi-
mo skardą, apšlakstykite alyvuo-
gių aliejumi, pagardinkite druska, 
pipirais, bazilikais ir apie 30 mi-
nučių kepkite iki 200°C įkaitin-
toje orkaitėje. Iškeptas daržoves 
sudėkite į indą, kuriame trinsite 
sriubą. Užpilkite vandeniu, citri-
nos sultimis, užvirinkite ir su-
trinkite iki vientisos masės“, - 
receptu dalijasi Aidas Poleninas, 
„Maximos“ maisto gamybos eks-
pertas.

Reikės:

n 2 šaukštų alyvuogių aliejaus,
n svogūno,
n šaukštelio tarkuoto imbiero,
n žiupsnelio kario miltelių,
n 4 stambiai pjaustytų morkų,
n 4 stiklinių daržovių sultinio,
n  stiklinės raudonųjų lęšių,
n žiupsnelio druskos bei pipirų.

„Puode įkaitinę aliejų kepkite 
svogūnus apie 5 minutes. Suber-
kite kario miltelius bei imbierą ir 
pakepkite dar 30 sekundžių. Su-
berkite morkas, supilkite sultinį, 
paskaninkite druska ir pipirais. 
Virkite apie 15 minučių arba tol, 
kol morkos suminkštės. Sutrinkite 
sriubą trintuve“, - siūlo ekspertas.

„Laisvalaikio“ inf.

Tešlai reikės:
n 280 g šalto sviesto,
n 260 g cukraus,
n šaukštelio druskos,
n 6 kiaušinių trynių,
n 360 g miltų,
n 2 šaukštelių kepimo miltelių.

Įdarui reikės:
n 2-3 obuolių,
n 130 g marcipano,
n 60 g kambario temperatūros sviesto,
n 2 kiaušinių,
n 70 g grietinėlės,
n 2 šaukštelių kukurūzų krakmolo.

Į elektrinį smulkintuvą su-
dėkite šaltą sviestą ir suberkite 
cukrų. Sumalkite iki vientisos 
masės. Įberkite druskos, sudė-
kite kiaušinių trynius ir vėl viską 
permalkite. Tada suberkite mil-
tus ir kepimo miltelius. Permal-
kite iki vientisos masės. Gautą 

tešlą padėkite kelioms valan-
doms į šaldytuvą, kad sustingtų.

Obuolius nulupkite ir supjaus-
tykite smulkiais kubeliais. Tada į 
elektrinį smulkintuvą sudėkite 
marcipaną, kukurūzų krakmolą, 
kambario temperatūros sviestą, 
įmuškite kiaušinius ir sumalkite 
iki vientisos kreminės masės. Iš 
lėto supilkite grietinėlę ir nuolat 
plakite iki vientisos masės.

Susitingusią tešlą padalykite į 
dvi dalis ir iškočiokite į 5 mm sto-
rio apskritimus. Pirmuoju apskri-
timu išklokite kepimo formos dug-
ną. Paliekant po 3 cm nuo krašto 
ant apskritimo vidurio, sudėkite 
marcipano kremą, o ant jo vir-
šaus - obuolius. Viršų uždenkite 
antruoju tešlos apskritimu ir san-
dariai užspauskite tešlos kraštus.

Kepkite iki 160°C įkaitinto-
je orkaitėje 20 minučių.

„Laisvalaikio“ inf.

Trintos daržovių
sriubos

Trapus pyragas su 
marcipanu ir obuoliais

La
id

os
 n

uo
tr.

Kadangi šie metai Lietuvoje buvo derlingi obuolių ir jų netrūksta 
dažnuose namuose, šis receptas tikrai turėtų būti daugumos išban-
dytas. Šiltas, rudeniškas ir tirpstantis burnoje. Juo laidoje „Gardu 
gardu“ pasidalijo konditeris Ali Gadžijevas.

Morkų ir raudonųjų lęšių sriuba
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Vėlyvas ruduo - ligų sezonas, 
kuomet dažną užpuola peršalimo 
ligos, galinčios peraugti ir į rim-
tesnius sutrikimus. 

Vilniaus „Kardiolitos“ klinikų 
vidaus ligų gydytojos Dovilės Vo-
lodkovičienės teigimu, ligų iš-
vengti rudenį tikrai galima, o net 
ir jomis susirgus įmanoma greitai 
pagyti.

Neskubėkite mažinti 
temperatūros

Rudenį susirgus peršalimo li-
gomis ir pajutus pirmuosius po-
žymius užtenka simptominio gy-
dymo - padės šilti skysčiai, skaus-
mą mažinančios pastilės, nosies 
plovimas jūros vandeniu bei gerk-
lės skalavimas.

„Rekomenduoju nerūkyti, 
daugiau ilsėtis ir miegoti, o 
sportuojantiems - sumažinti fi-
zinį krūvį. Nors fizinis aktyvu-
mas ir sportas imunitetą stipri-
na, tačiau intensyvios treniruo-
tės tikrai nepadės. Jei sloga ir 
gerklės skausmas nesukelia dis-
komforto, nejaučiate bendro sil-
pnumo, nekosėjate, neturite 
temperatūros ir savijauta ne-
prastėja, galite leng vai pasi-
mankštinti“, - teigia D.Volod- 
kovičienė.

Net ir šiek tiek pakilus tem-
peratūrai nereikėtų iškart bandy-
ti jos numušti įvairiausių vaistų 
„kokteiliais“ - tai gali pakenkti or-
ganizmui. Pakilusi temperatūra 
kaip tik parodo, kad organizmas 
kovoja su infekcija.

„Rekomenduojame nemažin-
ti temperatūros, kuri nesiekia 
daugiau nei 38 laipsnių. Visgi jei 
temperatūra aukštesnė, reikia ją 
mažinti, nes dėl hipertermijos or-
ganizmas patiria stresą, stabdoma 
įvairių baltymų bei fermentų 
veik la. Padės paracetamolis, ta-
čiau svarbu neviršyti dienos nor-
mos (3-4 g sveikiems ir iki 2 g 
kepenų ligomis sergantiems pa-
cientams). Šis vaistas temperatū-
rą muša ne visiems, todėl kai ku-
riems rekomenduoju ibuprofeną 
(saugi dozė - iki 1600 mg per die-
ną). Šių vaistų nerekomenduoja-
me vartoti kartu.“

Ką daryti ligai 
komplikuojantis

Paprastai virusinė infekcija 
trunka nuo 7 iki 10, kartais ir 14 
dienų. Pasibaigus ligai, bendras 
silpnumas dar gali varginti kurį 
laiką, o kosulys kartais išlieka 
net iki 7 savaičių, kol atsistato 
pažeista kvėpavimo takų gleivi-
nė. Anot specialistės, jei liga už-
sitęsė net ir skiriant simptominį 

gydymą, kosulys sunkėja ar atsi-
randa dusulys, pradeda iš nosies 
skirtis pūlingos gleivės, atsiran-
da ausų skausmai ar nuolat var-
gina aukštesnė nei 38,5 laipsnio 
temperatūra, reikia nedelsiant 
kreiptis į gydytojus.

„Dažnai žmonės daro klaidą 
bandydami toliau gydytis patys, 
didina suvartojamų vaistų kiekius 
ar galvoja, kad liga praeis pati. Ta-
čiau tokiais atvejais, ypač jei ne-
galite laiku patekti pas šeimos 

gydytoją, reikėtų kreiptis į vidaus 
ligų gydytoją, kuris padės apsi-
saugoti nuo pavojingų peršalimo 
komplikacijų - bakterinių infekci-
jų. Labiausiai reiktų dėmesį at-
kreipti į savo imunitetą tuo atve-

ju, jei sergate įvairiomis infekci-
jomis dažniau nei 3-5 kartus per 
metus. Jokių skausmų nereikia 
ignoruoti - nors ne visi skausmai 
praneša apie pavojų, tačiau pasi-
tarti su mediku būtina.“

Liga nekibs prie 
stipraus imuniteto

Žmonės sveikata dažniausiai 
susirūpina jau susirgę, tačiau yra 
daugybė paprastų kasdienių 
principų, kurių laikydamiesi 
lengviau išvengsite ligų. Mitas, 
jog sušilus ar suprakaitavus 
perpūs ir automatiškai užpuls 
kokia liga - nors šie reiškiniai 
prisideda prie imuniteto silpni-
nimo, tačiau susirgsite tik tuo 
atveju, jei jūsų imunitetas nėra 
tvirtas ir pasirengęs.

„Palaikyti stiprų imunitetą 
nėra sudėtinga - svarbu laikytis 
subalansuoto miego režimo, visa-
vertės mitybos principų, daug ju-
dėti bei gerti pakankamai skys-
čių. Šaltuoju metų laiku rekomen-
duoju profilaktiškai gerti vitaminą 
C, omega 3 papildus, vitaminą  
D - jo ypač trūksta šiauriečiams. 
Kolektyvinėje aplinkoje oro laše-
liniu būdu paplitusį virusą labai 
lengva įkvėpti, todėl važinėjan-
tiems viešuoju transportu ar be-
silankantiems vietose, kuriose 
būna daug žmonių, patariu veng-
ti rankų kontakto su veidu ir no-
simi, dažnai plauti rankas“, - var-
dija specialistė.

„Laisvalaikio“ inf.

Dalia Daškevičiūtė

Nepersistenkite

Vieni svarbiausių dalykų - 
pradėti pamažu ir daryti tą regu-
liariai. Net jeigu nesportavote tik 
keletą mėnesių, nebūsite tokios 
pat fizinės formos, tad ir nereikia 
pradėti nuo didelio fizinio krūvio. 
Įveikti sunkią treniruotę turbūt 
pavyktų, tačiau išėjus iš jos dre-
bančiomis kojomis vargu ar dar 
norėsis kada sugrįžti.

Paprastai sportuodami vieni, 
iš savęs visų jėgų neišsunkiame. 
Netgi neišnaudojame savo po-
tencialo. O štai nuėjus į sudėtin-
gą treniruotę ir stebint, kad uo-
lūs lankytojai visus pratimus pa-
daro, galima ir smarkiai persi-
stengti.

Duokite sau laiko: vieniems 
užteks poros savaičių „įeiti“ į rit-
mą, o kitiems prireiks mėnesio 
ar dviejų, kad truputį sustiprėtų. 
Stebėkite savo kūną, pojūčius ir 
žinosite, ar esate pasirengę sun-
kinti treniruotes.

Sportuokite reguliariai

Faktas: net ir trumpa mankš-
ta yra geriau nei jokios mankštos. 
Faktas 2: viena trumpa mankšta 
per savaitę neduos rezultatų. Tai-
gi būtinas reguliarumas. Sakoma, 

kad norint palaikyti esamą formą, 
pakanka sportuoti dukart per sa-
vaitę. O norint pasiekti rezultatų 
(suliek nėti, sutvirtėti, sustangrin-
ti kūną ar pan.), sportuoti reikėtų 
3-4 k. per savaitę. Daryti to kas-
dien neverta, nes nualinsite orga-
nizmą. Jam reikia ir fizinio krūvio, 
ir poilsio, t.y. - balanso.

Apgalvokite, kada ir kiek ga-
lite skirti sportui laiko, ir tą įgy-
vendinkite. Laikykitės plano.

Raskite, kas patinka

Geriausias sportas ir prati-
mas - tas, kuris tinka ir patinka 
būtent jums. Kuris skatina ga-
mintis laimės hormonus - en-
dorfinus, į kurį norisi sugrįžti. 
Todėl pajuskite ir atraskite, ar 
jums norisi „išsitaškyti“ grupi-
nėse aktyviose treniruotėse, o 
gal - atvirkščiai, norisi ramybės 
ir atsipalaidavimo, sakykime, 
jogos ar pilateso pratimų. O gal-
būt patinka vandens pramogos, 
pvz., plaukiojimas, ar norisi pa-
daužyti bokso kriaušę. Rinktis 
jums.

Pasiruoškite nesėkmėms

Vieną dieną gali dingti ūpas 
sportuoti. Kaip ir gali atrodyti, 
kad netobulėjate nei fiziškai, nei 
dvasiškai, kad nėra jokių pokyčių 
ir jėgų. Tai normalu. Gyvenimas 
nėra tiesus kelias, tai pakilimai ir 
nuosmukiai, įkalnės ir nuokalnės. 
Tad neverta sustoti vos pradėjus 
kopti. Reikia persilaužti ir eiti į 
priekį. Daryti, ką darote ir toliau, 
tada tikrai sulauksite pokyčių.

Žinokite tikslus

Žinokite, dėl ko tai darote. 
Pirmiausia - dėl savęs. 

Tačiau kokie jūsų tikslai? 
Numesti svorio? Būti sveikes-
niems ir tvirtesniems? O gal 
norisi mokėti įveikti sunku-
mus? 

Už kiekvieno tikslo slypi 
priežastys ir galbūt kiti - tikrie-
ji - tikslai. Juos žinant, bus len-
gviau ir įgyvendinti.

Atraskite privalumų

Taip pat įsivardykite, kokių 
privalumų jums suteikia sportas, 
ypač nekalbant apie svorį. Ar pa-
stebėjote, kad pasportavę (bet ne-
nusivarę nuo kojų) geriau jaučia-
tės? Galbūt pagerėjo kraujo spau-
dimas, nepavargstate užkopę į 
šeštą aukštą, esate emociškai ra-
mesni, laimingesni ir pan. Naudos 
žinojimas padės tada, kai tingėsis 
ar atrodys, kad niekas nesikeičia.

Rudens ligos

Patarimai, norintiems pradėti sportuoti
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Geriausias sPortas 
ir Pratimas - tas, 
kuris tinka ir 
Patinka būtent jums

Pakilusi 
temPeratūra 
Parodo, kad 
orGanizmas kovoja 
su infekcija

Jei paskutinįkart sportavote...net neatsimenate kada, tuomet ūpo tą 
pradėti daryti dabar turbūt nėra. Ir vis dėlto nebūtina laukti Naujųjų 
metų, kuomet kitų metų pažadų sąrašo viršuje atsidurs punktas: „Pra-
dėsiu sportuoti“. Pradėkite jau šiandien - tik nepulkite strimgalviais.
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„Baltijos kelias“ - taip Marija 
Maksakova pavadino savo 
koncertinį turą, su kuriuo ap-
lankys Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
suomiją. Pirmas ir vienintelis 
M.Maksakovos koncertas Lie-
tuvoje vyks sausio 5 d. vilniaus 
koncertų salėje „Compensa“.

Ukrainos nacionalinės ope
ros, Maskvos Didžiojo teatro ir 
Sankt Peterburgo Marijos teatro 
solistės M.Maksakovos koncerti
nis turas yra skirtas Lietuvos, 
Lat vijos, Estijos ir Suomijos ne
priklausomybės šimtmečiams. 
Operos dainininkė, kuriai akom
panuos Rygos simfoninis orkes
tras, atliks Džiuzepės Verdžio, 
Džakomo Pučinio ir Piotro Čai
kovskio kūrinius.

Koncertinio turo pavadinimas 
ne tik atspindi pasirodymų geo
grafiją, bet ir tiesiogiai nukreipia 
į 1989 metus, kai Baltijos šalių 
gyventojai susivienijo kovoje už 
demokratines vertybes. „Baltijos 
kelias“ pademonstravo visam pa
sauliui Baltijos šalių gyventojų 
norą būti nepriklausomiems ir pa
tiems rinktis savo ateitį, kurti orų 
gyvenimą savo demokratinėse 
valstybėse. Pačios M.Maksakovos 
gyvenimas ir jos politinė pozicija 
atspindi operos solistės solidaru
mą su visais laisvų žmonių sie
kiais bei viltimis. Vidinė neprik
lausomybė paaiškina jos drama
tiškus gyvenimo vingius, ryškus 
individualumas nusako plačius kū
rybinius užmojus. Jos istorija nu
skambėjo tarptautiniu mastu, jos 
pilietinė pozicija artima kiekvie
nam laisvam žmogui, o jos balsas 
užkariavo milijonus širdžių.

M.Maksakovos kūrybinis ke
lias prasidėjo 2000 m. Maskvos 
teatre „Naujoji opera“. Po 3 metų 
operos atlikėja jau pradėjo dai
nuoti Maskvos Didžiajame tea
tre. Vėliau sekė pasirodymai mu
zikiniame teatre „HelikonOpe
ra“. Tai tapo dar vienu žingsniu 
jos svajonės link  tapti Sankt Pe
terburgo Marijos teatro soliste. 
2011 m. svajonė tapo realybe, ku
ri atvėrė M.Maksakovai galimybę 
dainuoti žymiausiose pasaulyje 
operos scenose.

Dabar M.Maksakova dainuo
ja Nacionalinėje Ukrainos opero
je bei Charkovo nacionaliniame 
operos ir baleto teatre. Ji yra iš
leidusi šešis solinius albumus. 
Atlikėja įkūrė savo vardo fondą, 
kuris teikia paramą talentin
giems Ukrainos vaikams, sie
kiantiems įsitvirtinti akademinio 
meno srityje.

Gimtadienius švęsti svarbu, ju-
biliejus - būtina. Dešimties me-
tų jubiliejų kovo 9 dieną švęs 
„LiLas ir innoMinE“. Hiphopo 
duetas tiki, jog kauno „Žalgirio“ 
arenoje įvyksiantis koncertas 
„2009x2019“ bus įsimintiniau-
sias jų surengtas pasirodymas.

„Nesame tikri, ar dar sulauk
sime kito jubiliejaus, tad kovo 9 d. 
grosime viską, ką geriausio sukū
rėme per tuos dešimt metų“,  
sako grupės narys Konstantinas 
KiverisLilas.

Atlikėjas išduoda, jog tai bus 
ilgiausias kada nors rengtas gru
pės koncertas, mat vietą jame at
ras ne tik dažnai grojami, bet ir 
senesni kūriniai, kurie retai būna 

įtraukiami į koncertines progra
mas, arba į jas niekada ir nebuvo 
patekę.

„Norime gerai atšvęsti, pri
siminti, padėkoti, išsibučiuoti ir 
šviežiai pradėti naują dešimtį,  
pasakoja Rolandas VenckysIn
nomine.  Ne tik sugroti dainas, 
bet ir atnešti į šį koncertą kuo 
daugiau už jų slypinčių istorijų, 
nuotykių, įvykių, džiaugsmų ir 

vargų, viską, iš ko susideda gru
pės veikla.“

Visas „Lilas ir Innomine“ is
torijas papasakoti padės daugybė 
draugų bei bendražygių  ant sce
nos kartu pasirodys buvę grupės 
nariai, originaliai įrašuose dainavę 
vokalistai, groję instrumentalis
tai, grupės bei atlikėjai, su kuriais 
kada nors buvo persipynę keliai.

Ypatingam koncertui grupė 
pasirinko ir ypatingą planavimą. 
Sceną jie nusprendė statyti are
nos viduryje  tokiu būdu klausy
tojai galės būti arčiau, apsupti 
muzikantus iš visų pusių.

„Šio koncerto tikslas yra la
bai paprastas  kai kitą kartą mū
sų paklaus apie įsimintiniausią 
pasirodymą, po šio tikimės nebe
dvejoti“,  sako Lilas.

„Laisvalaikio“ inf.

ar kada pagalvojote, kaip ga-
li derėti saksofonas ir metalas? 
Yra mažiausiai dvi garsios skir-
tingos skandinavų sunkiosios 
muzikos grupės, kurios vadina-
si „shining“. vieni jų yra švedų 
juodojo metalo atlikėjai, kiti  - 
norvegų progresyvaus ir avan-
gardinio roko bei metalo grupė 
„sHininG“, kuri savo kūryboje 
derina saksofoną ir metalo mu-
ziką. Po kelerių metų pertrau-
kos 2019 m. vasario 12 d. jie vėl 
koncertuos Lietuvoje, klube „va-
karis“ vilniuje.

Šis kolektyvas susibūrė 
1999 metais Osle, kaip akustinio 
instrumentinio džiazo kvartetas. 
Grodami tokią muziką, jie 2001 
ir 2003 metais išleido pirmuo
sius savo studijinius albumus. 
Sulig trečiuoju leidiniu norvegai 

pasuko avangardinio roko skam
besio link. Vėliau dėl gana dras
tiškų muzikos metamorfozių  
nuo prog resyvaus iki klasikinio 
roko, ir nuo ekstremalaus avan
gardinio metalo iki hardroko  
„Shining“ gretose padažnėjo 
muzikantų kaita. Per visą gru
pės istoriją čia pabuvojo trylika 
narių.

Šiuo metu grupėje jie yra 
penkiese, o vienintelis pastovus 
narys ir grupės varomoji jėga  
tai vokalistas ir dainų autorius, 
grojantis gitara ir saksofonu, 
Jorgenas Munkebi (Jorgen Mun
keby). Ir jis pelnytai vadinamas 
unikalia figūra modernios mu
zikos scenoje. Galbūt jis vienin
telis prisitaikė prie visų stilisti
nių pokyčių ir išliko grupėje dė
ka savo savotiško kredo: jei pa
saulis ritasi velniop, tu gali tai 
tik stebėti arba dalyvauti ir kiek 
įmanoma pakreipti sau naudinga 
linkme. Panašu, kad taip nutiko 

po nevienareikšmiškai sutikto 
2010 metų albumo „Blackjazz“ 
pasirodymo  taip vėliau buvo 
įvardytas tuo metu „Shining“ 
atliekamos muzikos žanras.

Šiuo metu grupės „Shining“ 
diskografijoje yra 8 albumai. Nepai
sant to, kokio stiliaus muzika juose 
skamba, albumai iki šiol liaupsinami 
tiek džiazo, tiek roko ir metalo mu

zikos kritikų. Naujausias norvegų 
grupės „Shining“ darbas  šių metų 
spalį išleistas „Animal“, kurį grupė 
savo Europos turo „Animal Tour 
2019“ metu ir pristatys Vilniuje.

Lietuvoje - pirmą kartą
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„2009x2019“  pasirodymas

Sunkiosios muzikos 
avangardistai

NeSame 
tikri, ar dar 
SuLaukSime kito 
jubiLiejauS, tad 
groSime viSką, 
ką geriauSio 
Sukūrėme per 
tuoS dešimt metų
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Rugpjūčio 10 d. Trakų pilyje 
vyksiantis pasirodymas preten-
duoja tapti vienu įdomiausių va-
saros koncertų.

„Įgyvendinti projektą su sim-
foniniu orkestru buvo didelė sva-
jonė ir šiai idėjai reikėjo laiko. 
Tiesiog užaugti. Esu gavęs ne 

vieną pasiūlymą Lietuvoje atlikti 
savo muziką su orkestru, tačiau 
nebuvau tam pasirengęs. Ham-
burge „Elbjazz“ festivalyje atli-
kau savo bei kitų autorių kūrinius 
su orkestru, tačiau šį kartą visas 
koncerto turinys susidarys vien 
iš mano kūrybos“, - apie būsimą 
koncertą pasakoja M.Adomaitis.

Nors iki koncerto dar yra ne-
mažai laiko, jau dabar žinoma, kad 
Trakų pilyje skambės specialiai or-
kestrui aranžuoti populiariausi 
„Ten Walls“ kūriniai. Gerbėjai iš-
girs „Gotham“, „Requiem“, visa-
me pasaulyje hitu tapusį „Walking 
With Elephants“ ir daugelį kitų. 
Naujai suskambėsiančią kūrybą 
kartu su M.Adomaičiu atliks 70-ies 
muzikantų orkestras.

„Šiame koncerte atliksime 
geriausius mano kūrinius. Tai 
brandus projektas ir jaučiu, kad 
dabar esu jam pasirengęs. „Ten 
Walls“ temos turės susikalbėti su 
simfoniniu orkestru, jas reikės 
pritaikyti gyvam instrumentiniam 
atlikimui. Žinau, kad bus gerai, 
bet laukia labai daug darbo“.

Švenčių metu, kai didelis mū-
sų miestas taip garsiai triukšmau-
ja, esate kviečiami į jaukią teatro 
salelę, kur laukia kalėdiniai Ra-
ganiukės spektakliai.

Šiemet per Kalėdas sutiksite 
tris paršiukus ir vilką. Interakty-
vus ir nuotaikingas spektaklis 
leis vaikams savo akimis pama-
tyti, kaip kuriamas teatras, ir tap-
ti scenos žvaigždėmis.

Sutiksite ir šunį Pifą. Per daug 
metų vaikų pamėgtas muzikinis 
spektaklis apie šuniuką, kuris ban-
do pamokyti tinginį katiną Herkulį, 
laukia tų, kurie nori ne tik pasiklau-
syti smagių Pifo dainų, bet ir išmok-
ti vertingų draugystės pamokų.

Jūsų laukia ir Raganiukės 
teat ro premjera - muzikinis šven-

tinis spektaklis apie Kalėdų senį, 
besmegenį ir nenuoramą nami-
nukę Kūtę. Kokių pokštų ji pri-
krės išsiblaškiusiam Kalėdų se-
neliui ir jo bičiuliui besmegeniui? 
Bus smagu!

Uždanga nusileidžia, pasigirs-
ta plojimai, vaikai džiūgauja, tačiau 
spektakliai Raganiukės teatre taip 
greit nesibaigia! Kiekvieno pasi-
rodymo pabaigoje mažuosius žiū-
rovus aplanko ir pats Kalėdų se-
nelis, atnešdamas maišą dovanų.

Nepamirškite, jog be lempučių 
ir žaisliukų, girliandų ir įvairiausių 
skanumynų, Kalėdos yra tikėjimo 
metas. Didžiausia dovana, kurią ga-
lima padovanoti mažiesiems, - tai 
tikėjimas stebuklais.

„Laisvalaikio“ partnerio inf.

Pernai Vilnių nustebinęs smuiko 
karalius iš Vokietijos DeiViDas 
Garetas (David Garrett) 
grįžta. Lietuvių meilės ir sparčiai  
augančio gerbėjų būrio  
sužavėta pasaulinė muzikos 
žvaigždė Vilnių įtraukė į  
naujausio pasaulinio turo  
„Unlimited - Gratest Hits - Live“ 
žemėlapį. Vilniaus „siemens“ 
arenoje D.Gareto kūriniai  
skambės kitų metų spalio 9 d.

„Nekantriai laukiu 2019-ųjų 
metų turo ir labiau nei kada nors 
anksčiau trokštu kartu su klausy-
tojais leistis į jaudinančią muziki-
nę kelionę. Kartu su savo grupe, 
draugais ir klausytojais noriu 
švęsti muziką ir pastarąjį dešimt-
metį“, - sako smuikininkas.

Nuo karjeros pradžios jo ne-
varžė jokios muzikinės ribos, to-
dėl turo pavadinimas „Unlimi-
ted“ (liet. „Be ribų“) yra kur kas 
daugiau nei žodžiai. Tai gyveni-
mo filosofija. Visi, kurie bent 
kiek pažįsta D.Garetą, žino, kad 
jo kūrybiškumas - beribis. Savo 
aistra muzikai jis užkrėtė ir į 
„crossover“ (muzikinių žanrų 
samplaika) bei klasikinės muzi-
kos gerbėjų gretas atvedė visiš-
kai naują auditoriją. Jo atliekami 
svaiginantys hitai minias gerbė-
jų panardina į svaigią ekstazę ir 
priverčia ne tik judinti kojas, ais-
tringai ploti, bet ir spontaniškai 
atveda į šokių aikštelę.

Per dešimtmetį trunkančią 
tarptautinę „crossover“ muzikos 
karjerą D.Garetas ne kartą geri-
no savo rekordus. Paskutiniojo 
turo „Explosive Live“ koncer-
tuose, kurie vyko 20-yje šalių, 

taip pat ir Lietuvoje, apsilankė 
per 400 tūkst. žiūrovų.

D.Garetas yra šio amžiaus 
„Velnio smuikininkas“, tarptau-
tinė superžvaigždė, kuri nutrina 
ribas tarp Mocarto ir „Metalli-
cos“. Garbinamas kaip „crosso-
ver“ muzikos pionierius ir dėl 
išskirtinės virtuoziškos grojimo 
technikos Deividas gerai jaučia-
si ir kartu su garsiausiais pasau-
lio dirigentais bei orkestrais at-
likdamas sudėtingas klasikos 
kompozicijas, ir stadionus žmo-
nių pavergiančius roko hitus.

Milijonus gerbėjų visame 
pasaulyje turintis atlikėjas yra 
pelnęs 24 aukso ir 16 platininių 
apdovanojimų skirtinguose pla-
netos kampeliuose - nuo Hon-
kongo iki Vokietijos, nuo Mek-
sikos iki Taivano, nuo Brazilijos 
iki Singapūro.

„Laisvalaikio“ inf.

Švęsti muziką

Kalėdinio teatro magija

Sudrebins Trakų pilį
elektroninės muzikos kūrėjas ir prodiuseris MarijUs aDoMaitis, 
žinomas slapyvardžiu „ten Walls“, vasarą surengs vieną įspūdingiausių 
koncertų savo karjeroje. Pernai debiutinį albumą „Queen“ išleidęs  
atlikėjas kartu su maestro Gintaro rinkevičiaus vadovaujamu Lietuvos 
valstybiniu simfoniniu orkestru pristatys išskirtinį koncertą „symphony“.
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Kalėdinis raganiukės teatras - tai jaukumo, šilumos ir nuotykių perlas sku-
bos kupiname mieste. Vos žengęs pro magiškus raganiukės teatro vartus, 
kiekvienas patenka į stebuklingą labirintą: elfų kėdutės, lubose augančios 
visus metus gyvos gėlės, senos burtų knygos, mažųjų raganaičių ir magų 
kavinukė, įvairūs raganų rakandai ir visas būrys stebuklingų draugų.
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Teatras
 VILNIUS

 NACIONALINIS OPEROS IR BALETO 
TEATRAS

24 d. 18.30 val.  - G.Verdi „Traviata“. 
Dir. J.Geniu�as.
25 d. 12 val.  - B.Pawlowski „Snieguol� 
ir septyni nyk�tukai“. 2 v. baletas. Dir. 
A.�ul�ys.
28, 30 d. 18.30 val.  - J.Massenet 
„Manon“. 5 v. opera (pranc�z� k.). 
Dir. J.Geniu�as.
29 d. 18.30 val.  - P.�aikovkij 
„Spragtukas“. 2 v. baletas. Choreogr. 
K.Pastor. Dir. M.Sta�kus.

 NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
24 d. 16 val.  Ma�ojoje sal�je - 
„Dreamland“. Re�. M.Jan�auskas.
25 d. 11 ir 14 val.  Ma�ojoje sal�je - 
C.Brandau „Trijulis auk�tyn kojom“. 
Re�. G.Kriau�ionyt�.
27 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - 
M.Nastaravi�ius „Demokratija“. 
Re�. P.Ignatavi�ius.
28 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - 
M.Myllyaho „Chaosas“. Re�. Y.Ross.
29 d. 19 val.  Ma�ojoje sal�je - 
A.Rutkevi�a „Gyv�nas (Ku K�)“. Re�. 
R.Atko�i�nas.

 VILNIAUS MA�ASIS TEATRAS
24 d. 19 val.  - I.Bergman „Dvasiniai 
reikalai“. Re�. K.Glu�ajevas.
25 d. 18.30 val.  - F.Schiller „Marija 
Stiuart“. Re�. A.Areima.
27 d. 18.30 val.  - „Lietuvi�koji Nora“. 
Re�. B.Mar.
28 d. 19 val.  - D.Macmillan „Nuostab�s 
dalykai“. Re�. K.Glu�ajevas (teatras „Kitas 
kampas“).
29 d. 18.30 val.  - I.Margalit „Trio 
(J.Bramso, R.�umano ir Klaros �uman 
meil�s istorija)“. Re�. P.Galambos.
30 d. 18.30 val.  - B.Clark „Palaukit, 
kieno �ia gyvenimas?“ Re�. J.Vaitkus.

 VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
24 d. 11 val.  Studijoje - „Li�ta�ird�i� 
k�rybin�s dirbtuv�s paaugliams“. Autor� 
V.Kuodyt�.
28 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - 
M.Andersson „B�gikas“. Re�. O.Lapina.

 LIETUVOS RUS� DRAMOS TEATRAS
24 d. 17.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
A.Andrejev „Septyni Fariziejaus Sauliaus 
penktadieniai“ (su lietuvi�kais titrais). 
Re�. J.Vaitkus.
25 d. 12 val.  - S.Mar�ak „Kat�s namai“ 
(rus� k.). Re�. A.Uteganov.
25 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
Eric-Emmanuel Schmitt „Dviej� pasauli� 
vie�butis“ (rus� k.). Re�. S.Ra�kys.
27 d. 18.30 val.  - H.Ibsen „Heda Gabler“ 
(lietuvi� k.). Re�. E.�vedkauskait�.
28 d. 18.30 val.  Erdv�je A-Z - 
„Dostojevskio angelai“ (rus� k.). Re�. B.Mar.
30 d. 18.30 val.  - Premjera! J.Misto 
„Madam Rubin�tein“ (su lietuvi�kais 
titrais). Re�. R.Banionis.

 RAGANIUK�S TEATRAS
24 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Karlsonas ir Ma�ylis“. Re�. 
R.Urbonavi�i�t�.
25 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Me�kutis Rikiki ie�ko draugo“.

 VILNIAUS TEATRAS „L�L�“
Did�ioji sal�

24 d. 12 val.  - S.Siudikas „Trys 
par�iukai“. Re�. A.Mikutis.
25 d. 12 val.  - „Gryb� karas“. 
Re�. A.Mikutis.

Pal�p�s sal�
24 d. 14 val.  - „Coliuk�“. Re�. R.Drie�is.
25 d. 14 val.  - „Pasaka apie v��liuk�“. 
Re�. A.Mikutis.
25 d. 16 val.  - „Raudonkepur�“. 
Re�. V.Maz�ras.

 MEN� SPAUSTUV�
24 d. 14 val.  - �iltnamis atsiveria. 
Pa�intiniai pasivaik��iojimai po Men� 
spaustuv�.
24 d. 19 val.  Juodojoje sal�je - „�okis 
dulki� siurbliui ir t��iui“ (N-14). Choreogr. 
G.Grinevi�i�t�.
27 d. 18.30 val.  Juodojoje sal�je - 
ATVIRAS RATAS: „Apie �mog�, nu�ud�ius� 
gulb�“ (N-14). Re�. A.Giniotis.

 KEISTUOLI� TEATRAS
24 d. 12 val.  - „Kai a� ma�as buvau“. 
Re�. V.�itkus.

24 d. 15 val.  - „Mykolas �vejas“. 
Re�. A.Giniotis.
25 d. 15 val.  - „Egl� �al�i� karalien�“. 
Re�. E.Ki�ait�.

 KAUNAS

 KAUNO DRAMOS TEATRAS
24 d. 12 val.  Ma�ojoje scenoje - „Labas, 
Lape!“ Re�. E.Ki�ait�.
24 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
Ansamblis „Lietuva“ ir grup� „�alvarinis“ - 
�v�skime laisv�!
25 d. 15 val.  R�tos sal�je - J.Logan 
„Raudona“. Re�. V.Masalskis (Valstybinis 
jaunimo teatras).
25 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
M.Frisch „Biografija: vaidinimas“. 
Re�. G.Varnas.
27 d. 18 val.  R�tos sal�je - „Au�ros 
pa�adas“ (pagal R.Gary autobiografin� 
roman�). Re�. A.Sunklodait�.
27 d. 19 val.  Ilgojoje sal�je - „Palata“ 
(pagal A.�echov). Re�. R.Kazlas.
28 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
„M�s� miestelis“. Re�. D.Raba�auskas.
28 d. 19 val.  Ma�ojoje scenoje - 
„Vietiniai“. Re�. P.Markevi�ius.
29 d. 19 val.  Ilgojoje sal�je - „Keturi“ 
(N-16). Re�. K.Gudmonait�.
30 d. 18 val.  Did�iojoje scenoje - 
G.Labanauskait�-Diena „�algir�s“ (N-16). 
Re�. V.Bareikis.

 KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
24 d. 18 val.  - O.Nicolai „Vindzoro 
�maik�tuol�s“. Re�. ir choreogr. G.Santucci 
(Italija). Dir. J.Janulevi�ius.
25 d. 18 val.  - P.Abraham „Balius 
Savojoje“. 2 d. operet�. Re�. A.�urauskas. 
Dir. J.Janulevi�ius.
28, 29 d. 18 val.  - Premjera! „D�ekilas 
ir Haidas“. 2 d. miuziklas. Re�. V.Strei�a. 
Dir. E.Pehk.
30 d. 18 val.  - E.John ir T.Rice „Aida“. 
2 d. miuziklas. Re�. V.Pauliukaitis. 
Dir. J.Janulevi�ius.

 KULT�ROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
24 d. 19 val.  - „Ana Karenina“. 
Choreogr. A.Cholina.
29 d. 18 val.  - „Pa��lusi� moter� 
i�pa�intis“. Re�. R.Vitkaitis (Kitoks teatras).

 KLAIP�DA

 KLAIP�DOS DRAMOS TEATRAS
25 d. 12 val.  - Spektaklis-ekskursija apie 
Klaip�dos dramos teatr� „K�d� i� komedij� 
namo“. Re�. L.Vy�niauskas.
25 d. 17 val.  Ma�ojoje sal�je - „Mama 
dr�sa“ (N-16). Re�. E.Senkovs.
27 d. 18.30 val.  - „Moterims ir j� 
vyrams“. Re�. L.Kondrotait�.
28 d. 18.30 val.  - „Gimin�s, arba Kam 
zraz� pakartot“. Re�. A.Veverskis.

 KLAIP�DOS L�LI� TEATRAS
24 d. 12 val.  - „Raudonkepurait�“. 
Re�. G.Radvilavi�i�t�.
25 d. 11 ir 12 val.  - „Vienas, du - kur 
tu?“ Re�. D.Savickis.

 �VEJ� R�MAI
24 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - 
Premjera! „Graikas Zorba“. 2 v. baletas. 
Choreogr. L.Massine. Dir. M.Sta�kus 
(Klaip�dos valstybinis muzikinis teatras).
25 d. 12 ir 14 val.  Teatro sal�je - 
Premjera! „Smaragdo miesto burtininkas“. 
Re�. A.Ju�kevi�ien� (jaunimo teatras „Be 
dur�“).
29 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Roko balad�s“. Lietuvos valstybinis sim-
foninis orkestras ir solistai.
29 d. 19 val.  Teatro sal�je - Premjera! 
P.Notte „Dvi poniut�s � �iaur�s pus�“. 
Re�. A.Vizgirda (Klaip�dos pilies teatras).
30 d. 17 ir 20 val.  Teatro sal�je - 
L.Zorinas „Var�uvos melodija“. Re�. 
A.Vizgirda (Klaip�dos pilies teatras).
30 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - 
„�v�skime Laisv�!“ Ansamblis „Lietuva“ ir 
grup� „�alvarinis“.

 �IAULIAI

 �IAULI� DRAMOS TEATRAS
24 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - „Vardan 
tos...“ (pagal P.Vai�i�no pjes� „Patriotai“, 
N-14). Re�. A.Giniotis.
25 d. 13 val.  Did�iojoje sal�je - Quorum 
koncertas „Dain� karusel�“.
25 d. 18 val.  Ma�ojoje sal�je - 
G.Padegimas „Alksni�k�s“ Re�. 
G.Padegimas (Kauno kamerinis teatras).
28 d. 18.30 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Nei�moktos pamokos“. Re�. A.�pilevoj.

 PANEV��YS

 J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
24 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - „Aklieji“ 
(N-16). Re�. A.Areima.
25 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - M.Camoletti 
„Pranc�zi�kos skyrybos“. Re�. D.Kazlauskas.
27 d. 18 val.  Laboratorijoje - J.Logan 
„Raudona“. Re�. V.Masalskis (Valstybinis 
jaunimo teatras).
28 d. 12 val.  - „Beben�iukas ir Laum�“. 
Re�. I.Norkut�.
28 d. 18 val.  - „Bagadelnia“. 
Re�. A.�pilevoj.
29 d. 18 val.  - „Kokio gra�umo saul�“. 
Re�. E.Matulait�.
30 d. 18 val.  Did�iojoje sal�je - 
R.Granauskas „R�kas vir� sl�ni�“. 
Re�. R.Banionis.

 PANEV��IO TEATRAS „MENAS“
26 d. 18 val.  - B.Kapustinskait� 
„Terapijos“. Re�. K.Glu�ajevas.

Koncertai
 VILNIUS

 LIETUVOS NACIONALIN� 
FILHARMONIJA

24 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Leonidas Desiatnikovas ir Franzas 
Schubertas“. Lietuvos kamerinis orkestras. 
Solistai: Yana Ivanilova (sopranas), Roman 
Mints (smuikas). Dir. P.Chizhevsky.
25 d. 12 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Pasaulio muzikos at�alynas“. Lietuvos 
nacionalinis simfoninis orkestras, 
Norvegijos muzikos akademijos dirigent� 
meistri�kumo kurs� baigiamasis koncertas, 
solistas Eirik Grotvedt (tenoras).
28 d. 19 val.  Did�iojoje sal�je - 
„Sve�iuose - ital� meistrai i� Pavijos“. 
Dirigentas ir solistas Enrico Dindo 
(violon�el�).

 TAIKOMOSIOS DAIL�S MUZIEJUS
25 d. 16 val.  - „Jubiliejai“. J.Leitait� 
(mecosopranas), P.Dauk�yt� (smuikas), 
A.Juozauskait� (fortepijonas), choras 
„�v. Pranci�kaus pauk�teliai“ (vad. 
R.Kraucevi�i�t�).

 �V.KOTRYNOS BA�NY�IA
25 d. 18 val.  - Koncertas „Bernsteinas 
Brodv�juje“. Dalyvauja: J.Ferguson 
(fortepi jonas), M.Thomas (sopranas), 
K.Ollmann (baritonas).
26 d. 18 val.  - Koncertas „Klasikos 
pulsas“. Jarred Dunn, Agn� Stan�ikait�, 
„Cantus“. Dalyvauja: J.Dunn (fortepijonas, 
Kanada), A.Stan�ikait� (sopranas, Lietuva), 
kamerinis orkestras „Cantus“ (vadovauja-
mas prof. R.Sviackevi�ius).
28 d. 18 val.  - Nacionalinio „Spalv� 
muzikos“ orkestro jubiliejinis koncertas. 
Dalyvauja: jaun�j� ne�gali�j� atlik�j� 
konkurso laureatai, orkestras „Trimitas“, 
LRT grup�. ��jimas - nemokamas.
30 d. 19 val.  - Koncertas „Gra�iausios 
Balad�s“. Dalyvauja: R.��iogolevait� 
(vokalas), P.Zdanavi�ius (fortepijonas), 
V.Skudas (trimitas, fliugelhornas).

 VAIDILOS TEATRAS
25 d. 18 val.  - Choras „Dagil�lis“ (meno 
vadovas ir dir. R.Adomaitis). Ignas �imk�nas 
(solistas), D.�ulcait� (koncertmeister�).
28 d. 19 val.  - „Kart� pokal biai“. 
I.Prudnikovait� (mecosopranas), 
V.Prudnikovas (bosas), N.Ralyt� (fortepijo-
nas), A.�vilpa (bosas-baritonas).

 MOKYTOJ� NAMAI
27 d. 18 val.  VMN Baltojoje sal�je - 
Vakaras i� ciklo „Pasidainavimai su 
Veronika“. Folkloro ansamblis „Versm�“ 
(vadovai: Dalia ir Darius Mockevi�iai). 
Vakar� veda V.Povilionien�. ��jimas - 
nemokamas.

30 d. 18 val.  VMN Baltojoje sal�je - 
Koncertas „Country, bliuzo ir rokenrolo 
vakar�lis“. Dalyvauja: �.Ma�iulis ir „Vilkai“, 
„Dinozaurai“, L.Abl�nait�, A.Azguridis, 
A.Belkin, O.Mozarskij, „Akustinis cechas“, 
A.Kozlov, A.Charin, N.Rubcova. ��jimas - 
nemokamas.

 LDK VALDOV� R�M� MUZIEJUS
24 d. 19 val.  Did�iojoje renesansin�je 
men�je - Kevino Kennerio fortepijono 
re�italis.
30 d. 19 val.  Did�iojoje renesansin�je 
men�je - „Poezija muzikoje“: Artur Jaron ir 
Liudmila Witek-Worobiec.

 TRAKAI

 U�UTRAKIO DVARAS
25 d. 14 val.  - „Impromtu“. A.Stan�ikait� 
(sopranas), V.Kiminius (birbyn�), 
R.Mikelaityt�-Ka�ubien� (fortepijonas).

 KAUNAS

 KAUNO VALSTYBIN� FILHARMONIJA
24 d. 19 val.  - „Bernsteinas Brodv�juje“. 
Trio: J.Ferguson (fortepijonas), M.Thomas 
(sopranas), K.Ollmann (baritonas).
28 d. 18 val.  - Jaunieji Europos talentai. 
P.Zuckerman (smuikas, �vedija), E.Olejnik 
(violon�el�, Lenkija), S.Zajan�auskait� 
(fortepijonas).
29 d. 18 val.  - „Ne tik �openas“. Ieva 
D�dait� (fortepijonas).
30 d. 18 val.  - „Kino film� muzika“. 
Kauno miesto simfoninis orkestras 
(vyr. dirigentas C.Orbelian, vadovas 
A.Treikauskas). Dir. V.Kali�nas.

 KULT�ROS CENTRAS „GIRSTUTIS“
23 d. 18 val.  - Jubiliejinis „el Fuego“ 
10-me�io turas.

 KLAIP�DA

 KONCERT� SAL�
27 d. 18.30 val.  - „Sve�iuose - ital� 
muzikos meistrai“. Ansamblis „I Solisti di 
Pavia“, solistas Enrico Dindo (violon�el�, 
Italija).
28 d. 12 val.  ir 18.30 val.  - „�aismingos 
muzikos gars� orkestras“. Klaip�dos kame-
rinis orkestras (meno vadovas M.Ba�kus). 
E.�imelion� (re�isier� ir aktor�), 
G.�imelionis (aktorius).
30 d. 18.30 val.  - �ventin�s klasikos 
festivalis „Salve Musica“. „�iemos sva-
jos“. Lietuvos nacionalinis simfoninis 
orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas 
M.Pitr�nas). Solist� M�za Rubackyt� 
(Lietuva-Pranc�zija-�veicarija).

Kinai
VILNIUS

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 24-29 d. 11, 13.25, 15.40, 19, 
21.30, 23.59 val. (23.59 val. seansas vyks 
24 d.).
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
24-29 d. 11.10, 13.35, 15.55 val.
„Am�inas gyvenimas“  (komedija, 
Rusija, N-16) - 24-29 d. 16.55, 19.20, 
21.45, 23.45 val. (23.45 val. seansas vyks 
24 d.).
„Kolet�“  (istorin� biografin� drama, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 24-29 d. 
18.05, 20.35 val.
„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 29 d. 21.50 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 24-29 d. 10.10, 
16.05, 20.50, 22.50 val. (22.50 val. sean-
sas vyks 24 d.).
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 24-29 d. 13.10, 
18.15 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
24-29 d. 12.35, 18.25, 21.10, 23.05 val. 
(23.05 val. seansas vyks 24 d.).
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
24-29 d. 12.30, 16.40, 21 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 24-29 d. 14.25, 18.35, 
23.55 val. (23.55 val. seansas vyks 24 d.).
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
24-29 d. 10.20, 19.30 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 24-29 d. 15.30, 21.20 val.

12  Teatras/koncertai

Tai istorija apie vyrą ir moterį, kurie susitinka „netinkamu“ laiku ir bando nugalėti šaltąjį ka-
rą - ne kovodami, o savo širdyse. Tarp Lenkijos ir Paryžiaus realijų blaškosi dvi jaunos bohemiškos 
asmenybės. Jis - melancholiškas atsiskyrėlis, virtuoziškai grojantis Šopeną. Ji - temperamentinga 
gražuolė kerinčiu balsu. Nors likimas nėra palankus, jie pamilsta vienas kitą. Tačiau 6-ojo dešimt-
mečio šaltasis karas griauna visas svajones. Juos skiria priešiškų ideologijų pasauliai ir atstumas, 
tačiau Zula ir Viktoras bando išlaikyti liepsnojančią aistrą.

Tai romantiškai nostalgiška meilės kelionė, trunkanti du dešimtmečius, kupina pavojingų po-
sūkių. Zulos ir Viktoro praeitis pilna neišsipildžiusių svajonių, neatrastos laimės ir suvokimo, kad 
išsiskirti neįmanoma, bet ir būti kartu nebepakeliama.

„Šaltasis 
karas“ 

LIETUVOS KINO TEATRUOSE NUO 
LAPKRIČIO 30 D.
ROMANTINĖ DRAMA. LENKIJA, 2013.

REŽISIERIUS: PAWEL PAWLIKOVSKI.
AKTORIAI: JOANNA KULIG, TOMASZ 
KOT, BORYS SZYC, AGATA KULESZA.

PREMJERA

LAISVALAIKIS  2 0 1 8  l a p k r i č i o  2 4  d .

„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 24-29 d. 11.30, 
15.45 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV, V) - 24-29 d. 10.30, 14.50 val.
„Troliai Mumiai ir �iemos pasaka“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Suomija, Lenkija, V) - 24-29 d. 10.50, 
13.45 val.
„Princas �avusis“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, Kanada, V) - 
24-25 d. 10.40 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, N-7) - 
24-29 d. 12.50 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, 3D, N-7) - 
24-29 d. 15.10 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
24-29 d. 17.35 val.
„Didysis ka�i� pab�gimas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kinija, V) - 
24-29 d. 12.40 val.
„Tykantis �e��liuose“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 24 d. 23.59 val. 24, 26, 28 d. 
21.50 val.
„Na�l�s“  (kriminalinis trileris, JAV, 
N-16) - 24-29 d. 18 val.
„Tobulos kopijos“  (mokslin�s fan-
tastikos trileris, Jungtin� Karalyst�, JAV, 
Kinija, N-13) - 25, 27 d. 21.50 val.

FORUM CINEMAS VINGIS
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 24-29 d. 11, 13.30, 16, 18.30, 21, 
21.50 val. (29 d. 21 val. seansas nevyks; 
21.50 val. seansas vyks 29 d.).
„Kolet�“  (istorin� biografin� drama, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 24-29 d. 
16.20, 18.40, 21.10 val.
„Am�inas gyvenimas“  (komedija, 
Rusija, N-16) - 24-29 d. 15.40, 21.50 val.
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, 
V) - 24-29 d. 11, 13.45 val.
„Kariaujanti moteris“  (trileris, island� 
k., Islandija, Pranc�zija) - 24-25, 27-29 d. 
18.05 val.
„Kalt�“  (kriminalin� drama, Danija) - 
24-29 d. 18.50 val.
„Karaliaus Jurgio III beprotyb�“  
(Did�ioji Britanija, N-13) - 26 d. 19 val.
„Stalkeris (1979)“  (mistin� drama, 
Rusija, N-13) - 27 d. 20 val.
„Mulai“  (dokumentinis f., Lietuva, N-7) - 
29 d. 19 val.
„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 29 d. 21.50 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� drama, 
JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 24-29 d. 
12, 15, 18, 19, 21.20, 21.50 val. (27-29 d. 
18 val. seansas nevyks; 19 val. seansas vyks 
27-29 d.; 27-28 d. 21.20 val. seansas nevyks; 
21.50 val. seansas vyks 27-28 d.).
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 24-29 d. 11.10, 14, 
16.05, 20.55 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 24-29 d. 13.10, 
19 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� 
drama, JAV, N-13) - 24-29 d. 11, 15.15, 
20.40, 21.40 val. (26 d. 20.40 val. seansas 
nevyks; 21.40 val. seansas vyks 26 d.).
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 24-29 d. 16-10, 20.50 val.
„Troliai Mumiai ir �iemos pasaka“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Suomija, Lenkija, V) - 24-25 d. 11.20 val. 
24-26, 28-29 d. 13.40 val. 27 d. 13.10 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV, V) - 24-25 d. 12.15 val. 24-26, 
28-29 d. 13.10 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
24-29 d. 14.20, 18.50 val.
„Na�l�s“  (kriminalinis trileris, JAV, 
N-16) - 24-29 d. 15.55, 20.30 val. (27 d. 
15.55 val. seansas nevyks).
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dub-
liuotas lietuvi�kai, JAV, V) - 24-29 d. 
11.30, 16.55 val. (11.30 val. seansas vyks 
24-25 d.).
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
24-29 d. 11.30, 18.15, 19.15 val. (26 d. 
18.15 val. seansas nevyks; 19.15 val. sean-
sas vyks 26 d.).
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, V) - 
24-29 d. 14.10 val.

„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Vyro �udik�. Nekaltoji. �e��lis“  
(drama, Estija, Lietuva, N-16) - 24 d. 20 val.

„Mergina“  (drama, Belgija, Olandija, 
N-13) - 25 d. 16.50 val. 27, 29 d. 17 val. 
28 d. 21.10 val.
„�oklys“  (drama, Rusija, Lietuva, Airija, 
Pranc�zija, N-13) - 24 d. 18.10 val. 25 d. 
20.40 val. 26 d. 17 val. 27 d. 19.10 val. 
29 d. 21.15 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV) - 24 d. 14.30 val.
„Kv�pavimas � marmur�“  (drama, 
Lietuva, Latvija, Kroatija, N-13) - 24 d. 
16.10 val.
„Tamsta varlius“  (nuotyki� f., 
Nyderlandai, Belgija, ) - 25 d. 15 val.
„Persona“  (psichologin� drama, �vedija, 
N-16) - 25 d. 19 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
26 d. 15 val. 27 d. 21 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 
26 d. 18.50 val.
„Ateitis“  (drama, Pranc�zija, N-13) - 
29 d. 19 val.
„�altasis karas“  (drama, Lenkija, 
Jungtin� Karalyst�, Pranc�zija, N-16) - 
30 d. 17 val.
„Bendroji ataskaita 2: naujasis 
Europos pagrobimas“  (N-13) - 30 d. 
19 val.

MULTIKINO OZAS
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
24-27 d. 10.15, 12.15, 14.30, 16.45 val. 
28 d. 15 val. 29 d. 12.45, 15 val.
„Kolet�“  (istorin� biografin� drama, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 24-29 d. 
17.15 val.
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 24-29 d. 12, 14.15, 16.45, 19, 
21.30 val.
„Na�l�s“  (kriminalinis trileris, JAV, 
N-16) - 24-29 d. 19.15 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 24-29 d. 
20.15 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 24-27 d. 11, 13.45, 
15.30, 18.30, 21.30 val. 28-29 d. 11, 
13.45, 18.30, 21.30 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV, V) - 24-27 d. 10, 11.30, 13.30, 
16 val. 28-29 d. 10 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
24-27 d. 14, 19.45, 22 val. 28-29 d. 19.45, 
22 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
24-27 d. 10.45, 13.30, 16.15, 19, 
21.45 val. 28-29 d. 19, 21.45 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 24-29 d. 21.45 val.

„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuo-
tas lietuvi�kai, JAV, V) - 25-27 d. 10.30, 
11.45, 12.45, 15, 16.30 val. 24 d. 11.45, 
13, 15.10, 16.30 val. 28 d. 16.30 val. 29 d. 
10.30, 16.30 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
24-27 d. 18 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 24-26, 28-29 d. 18.45, 
21.30 val. 27 d. 18.45 val.
„Kolet�“  (istorin� biografin� drama, 
Did�ioji Britanija, JAV, N-13) - 28 d. 
12 val. (specialus seansas mamyt�ms).

KAUNAS

FORUM CINEMAS
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 24-29 d. 11, 13.30, 16.40, 19.15, 
21.50, 0.20 val. (0.20 val. seansas vyks 
24 d.; 11, 13.30 val. seansai vyks 26-29 d.).
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
24-29 d. 11.10, 13.20, 15.20, 18.10 val. 
(18.10 val. seansas vyks 28-29 d.).
„Kolet�“  (istorin� biografin� drama, 
Did�ioji Britanija, JAV) - 24-26, 28-29 d. 
20 val. 26-29 d. 17.30 val. 26-29 d. 
12.45 val.
„Stalkeris (1979)“  (mistin� drama, 
Rusija, N-13) - 27 d. 20 val.
„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 29 d. 21.50 val.
Europos �ali� kino forumas 
„Scanorama 2018“  (festivalis) - 24-25 d.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 24-29 d. 10.40, 
13.40 val. 24-25 d. 12.10, 17.10 val. 26-29 d. 
15.30 val. 24 d. 23.10 val. 28-29 d. 21.40 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 24-25 d. 
15.40 val. 26-29 d. 18.25 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
24-29 d. 10.20 val. 24-25 d. 15 val. 24-26, 
28-29 d. 20.10 val. 27 d. 20.50 val. 26, 
28-29 d. 22.10 val. 26-29 d. 14.20 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� drama, 
JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 24-25 d. 
10.50, 21.30 val. 26-29 d. 12.50, 15.45, 
21.20 val. 28-29 d. 18.45 val. 24 d. 23.20 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 24-29 d. 22.30 val. 24-25 d. 
13.15 val. 26-29 d. 12.20, 16.15, 18.35 val.
„Troliai Mumiai ir �iemos pasaka“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Suomija, Lenkija, V) - 24-25 d. 10.30 val. 
26-29 d. 10.50 val.
„Tykantis �e��liuose“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 24 d. 23.40 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 24-25 d. 11 val. 
26-29 d. 10.30 val.

„Na�l�s“  (kriminalinis trileris, JAV, 
N-16) - 26, 28 d. 20.50 val. 24 d. 
22.10 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
24-29 d. 17.40 val. 26-29 d. 12 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 26-29 d. 14.40 val. 24-25 d. 
22.10 val. 28-29 d. 20.20 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV) - 24-25 d. 10.10 val. 24 d. 12.40, 
14.50 val. 26-29 d. 16 val.

CINAMON MEGA
„Burn the Stage: the Movie“  (koncer-
tas) - 24 d. 17 val.
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
25-27 d. 10.30, 12.40, 17 val. 24, 29 d. 
10.30, 12.40 val. 28 d. 11, 18 val.
„Bajader�“  (karali�kasis baletas) - 29 d. 
19 val.
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 24-27, 29 d. 14.45, 17.10, 19.45, 
22.10 val. 28 d. 15.15, 20 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 24 d. 14.20, 
22.15 val. 25-27, 29 d. 15.45, 21.45 val. 
28 d. 16, 21.30 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 28 d. 13.10 val. 
29 d. 13 val.
„Kolet�“  (istorin� biografin� drama, 
Did�ioji Britanija, JAV) - 24-27, 29 d. 
20.10 val. 28 d. 19.30 val.
„Na�l�s“  (kriminalinis trileris, JAV, 
N-16) - 24, 26 d. 22.30 val. 28 d. 22 val. 
29 d. 22.35 val.
„Tykantis �e��liuose“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 25, 27 d. 22.30 val. 28 d. 
22.20 val.
„Troliai Mumiai ir �iemos pasaka“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Suomija, Lenkija, V) - 25-29 d. 11.30 val. 
24 d. 11.10 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
25-27 d. 10.40, 15.30, 18.30, 20.20 val. 
24 d. 15.30, 18.30, 20.20 val. 28 d. 15.40, 
19.45 val. 29 d. 10.40, 15.30, 17 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV, V) - 24 d. 10.40 val. 26-27, 29 d. 
11 val. 28 d. 10.45 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, N-7) - 28 d. 
15 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
24 d. 15.45, 18.45, 21.30 val. 25-27, 29 d. 
13.15, 16, 18.45, 21.30 val. 28 d. 13.20, 
16.10, 19, 21.50 val.
„Princas �avusis“  (animacinis f., 
dubliuotas lietuvi�kai, JAV, Kanada, V) - 
24-27, 29 d. 12.30 val. 28 d. 10.30 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 24 d. 13.15 val. 
25-27, 29 d. 14.30 val. 28 d. 13.30, 
17.30 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 25-27, 29 d. 11.10, 
13.20 val. 24 d. 11 val. 28 d. 11.10, 
12.45 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 24 d. 21.45 val. 25-27, 
29 d. 22.20 val. 28 d. 17.15, 21.40 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 24-27, 29 d. 17.20 val. 28 d. 
12.30, 18.45 val.

KLAIP�DA

FORUM CINEMAS
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 24-29 d. 10.20, 13, 16.20, 18.50, 
21.20 val.
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
24-29 d. 10.40, 12.50, 14.45 val.
„Kolet�“  (istorin� biografin� drama, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 24-29 d. 19.10 val.
„Am�inas gyvenimas“  (komedija, 
Rusija, N-16) - 24-29 d. 21.40 val.
„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 29 d. 20.50 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 24-29 d. 10.30, 15 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 24-29 d. 13.25, 
18.20 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 24-29 d. 16.05, 19.30, 
21.30 val.

„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
24-29 d. 14.35, 18, 21.50 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
24-29 d. 13.10, 16.30, 20.10 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., JAV, 
V) - 24-29 d. 10.10, 16.55 val. (10.10 val. 
seansas vyks 24-25 d.).
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
24-29 d. 12.15, 18.30 val.
„Spragtukas ir keturios karalyst�s“  
(fantastinis nuotyki� f., JAV, 3D, N-7) - 
24-29 d. 10.50 val.
„Troliai Mumiai ir �iemos pasaka“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Suomija, Lenkija, V) - 24-29 d. 11 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 24-29 d. 15.30 val. 26, 28 d. 
20.50 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV) - 24-29 d. 12.40 val.
„Tykantis �e��liuose“  (siaubo trileris, 
JAV, N-16) - 25, 27 d. 20.50 val.

�IAULIAI

FORUM CINEMAS
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, N-13) - 
24-29 d. 10.20, 16.20, 18.50, 21.20 val.
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
24-29 d. 10.10, 12.20, 14.40 val.
„Kolet�“  (istorin� biografin� drama, Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 26, 28 d. 20.50 val.
Europos �ali� kino forumas 
„Scanorama 2018“  (festivalis) - 24-25 d.
„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 29 d. 20.50 val.
„Sengir�“  (dokumentinis f., Lietuva, 
V) - 26 d. 18.30 val. (specialus seansas su 
paskaita).
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, N-13) - 24-29 d. 10.30, 
16.50 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 24-29 d. 13.25, 
20.35 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
24-29 d. 15, 18, 21 val. (18 val. seansas 
vyks 27-29 d.).
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, 
N-13) - 24-29 d. 12.30, 16.35, 19.50 val. 
(16.35 val. seansas vyks 26-29 d.).
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, Lietuva, 
N-16) - 24-29 d. 13.10, 18.20, 21.50 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
dubliuota lietuvi�kai, Lietuva, JAV, N-13) - 
24-29 d. 10.50 val. 24-25 d. 18 val. 
26-29 d. 18.30 val.
„Taip gim� �vaig�d�“  (muzikin� drama, 
JAV, N-13) - 24-29 d. 15.25 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., JAV, V) - 
24-25, 27-29 d. 12.45 val.
„Troliai Mumiai ir �iemos pasaka“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Suomija, 
Lenkija, V) - 24-25, 27-29 d. 10.40 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV, V) - 26-29 d. 14.25 val.
„Na�l�s“  (kriminalinis trileris, JAV, 
N-16) - 27 d. 20.50 val.

PANEV��YS

FORUM CINEMAS BABILONAS
„�irdys“  (romanti�ka drama, Lietuva, 
N-13) - 24-29 d. 16.20, 18.50, 21.20 val.
„Dr�susis elniukas Eliotas“  (anima-
cinis f., dubliuotas lietuvi�kai, Kanada, V) - 
24-29 d. 14 val. 24-25 d. 11.30 val.
„Robinas Hudas“  (nuotyki� f., JAV, 
N-13) - 29 d. 18.30 val.
„Melagiai“  (komedija, Lietuva, N-13) - 
24-29 d. 12.05, 20.55 val.
„Bohemijos rapsodija“  (biografin� 
drama, JAV, Did�ioji Britanija, N-13) - 
24-29 d. 12.40 val. 24-28 d. 18.30 val.
„Lietuvi�ki svingeriai“  (komedija, 
Lietuva, N-16) - 24-29 d. 15.35, 21.35 val.
„Fantastiniai gyv�nai: Grindelvaldo 
piktadaryst�s 3“  (nuotyki� f., Did�ioji 
Britanija, JAV, 3D, N-13) - 24-29 d. 18 val.
„Baltoji iltis“  (animacinis f., Pranc�zija, 
JAV) - 24-25 d. 10.10 val.
„Tarp pilk� debes�“  (istorin� drama, 
Lietuva, JAV, N-13) - 24-29 d. 16.10 val.
„Ma�oji p�da“  (animacinis f., dubliuotas 
lietuvi�kai, JAV, V) - 24-29 d. 13.50 val.
„Troliai Mumiai ir �iemos pasaka“  
(animacinis f., dubliuotas lietuvi�kai, 
Suomija, Lenkija, V) - 24-25 d. 10.40 val.

Redakcija už repertuaro 
pakeitimus neatsako

Aleksandras Ivanovičius Kristoforovas kažkada buvo garsus 
aktorius, kuriam nieko netrūko nei profesiniame, nei asmeni-
niame gyvenime. Tie laikai seniai praėjo. Dabar Aleksandras 
Ivanovičius normalių vaidmenų nebegauna, tad pragyvenimui 
užsidirba vaidindamas romėnų legionierių istoriniame pramogų 
parke. Paauglys sūnus su juo nesikalba, o žmona apskritai mano, 
kad jis - tikra grėsmė visuomenei. Galutinę „dovanėlę“ Alek-
sandrui įteikia gydytojai, pranešę, kad vyrui liko gyventi mėnuo.

Aleksandras nusprendžia paguodos ieškoti psichologinės 
pagalbos grupėje. Čia besirenkantiems nelaimėliams padėti ban-
do psichoterapeutė Margo, pati turinti problemų. Susipažinus 
su šia moterimi, Aleksandrui likimas pamėtėja netikėtą galimy-
bę ištaisyti gyvenime padarytas klaidas. Neturėdamas ko pra-
rasti, Aleksandras nutaria per likusį jam laiką iš pagrindų pa-
keisti savo gyvenimą.

Aleksandras Ivanovičius Kristoforovas kažkada buvo garsus 

LIETUVOS KINO TEATRUOSE NUO 
LAPKRIČIO 23 D.
KOMEDIJA. RUSIJA, 2018.
REŽISIERIUS: JEVGENIJUS ŠELIAKINAS.

VAIDINA: ALEKSEJUS GUSKOVAS, OK-

SANA FANDERA, TIMOFEJUS TRIBUNCE-

VAS, ROMANAS KURCINAS.

„Amžinas 
gyvenimas“

Kinas  13



2 0 1 8  l a p k r i č i o  2 4  d .   LAISVALAIKIS14  Klubo partneriai

 
„Liu Patty“ desertinė. Vilnius.
10% nuodaida desertams,  
išankstiniams užsakymams.
Tel. (8 699) 08442, 
www.liudesertine.lt
Restoranas-bistro „Mykolo 4“.
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 688) 22 210, www.mykolo4.lt 
Žalio maisto restoranas „Raw42“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus nuo 12 iki 15 
val.) Tel. (8 659) 68545, 
www.raw42.lt 
Restoranas „Lauro lapas“. 
Vilnius. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus dienos pietus). 
Tel. (8 674) 51 045, www.laurolapas.lt 
Kinų, japonų restoranas 
„Rytų Azija“. Kaunas. 15% 
nuolaida sąskaitai (nuolaida 
negalioja dienos pietums).
 Tel. (8 646) 66 776
Restoranas-picerija „Pas Tą“. 
Vilnius. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 605) 55 544, www.pastakrido.lt
Restoranas „Basilico“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai (išskyrus 
dienos pietus). Tel. (8 650) 51 680, 
www.basilico-pica.lt 
Restoranas „Salvete“.
Vilniaus r. Molėtų pl. 26 km. 
Europos centro golfo klubas. 10% 
nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 614) 60 526, www.salvete.lt 

Baras „California“. Vilnius. 
13% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 652) 65 551, www.california.lt
Restoras „Terrazza“. Vilnius. 
10% nuolaida sąskaitai.
Tel. (8 5) 210 3104, www.terrazza.lt
Restoranas „Esse“. Vilnius. 
12% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus verslo pietus, banketus 
ir spec. pasiūlymus).
Tel. (8 686) 00 488, www.esse.lt 
Picerija „Fokus pica”. Vilnius, 
Ukmergė, Panevėžys. 
10% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 265 0101, www.fokuspica.lt
Restoranai „Pekinas”, 
„Pekino antis”. Vilnius. 
15% nuolaida maistui (nuolaida 
taikoma vienai sąskaitai). 
Tel.: (8 5) 215 1620, 233 9999
Restoranas „Kybynlar”.
Vilnius, Trakai. 15% nuolaida 
maistui ir gėrimams. 
Tel. (8 528) 55 179, www.kybynlar.lt
Restoranas „Miesto sodas”.
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 37) 424 424, 
www.miestosodas.lt
Restoranas „Senieji rūsiai“.
Kaunas. 10% nuolaida sąskaitai 
(išskyrus akcijinius patiekalus ir 
dienos pietus).
Tel.: (+370) 601 02525, 
(8 37) 202 806, www.seniejirusiai.lt
Restoranas „Svarstyklės“.
Pažaislio parkas. 10% nuolaida 
europietiškos virtuvės patiekalams 
(iki 10 žmonių). Tel. (8 37) 452433, 
www.svarstykles.eu
Picerija „Arena Pizza”.
Kaunas. 10% nuolaida patiekalams.
Tel. (8 37) 424 242, www.arenapizza.lt
Kavinė-picerija „Bella Italia”. 
Kaunas. 15% nuolaida sąskaitai. 
Akcijų prekėms, gėrimams ir tabako 
gaminiams nuolaida netaikoma. 
Tel. (8 37) 777 444
Kavinė-svečių namai „Lokio 
pastogė”. Kaunas. 10% nuolaida 
sąskaitai kavinėje. 25% nuolaida 
salės ir pirties nuomai.
Tel. (8 682) 62 624, 
www.lokiopastoge.lt
Naktinis klubas „Mojito Nights“.
Vilnius. 12% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 687) 70 077, 
www.facebook.com/mojitonaktys

KAVINĖS, RESTORANAI

 
Švarumo centras „Joglė”. 
Vilnius, Alytus. 20% nuolaida 
drabužių valymui ir 15% nuolaida 
odinių ir kailinių gaminių valymui. 
Tel. (8 5) 264 9164, www.jogle.lt
Vyriškų kostiumų studija 
„Tartan“.Vilnius. 10 % nuolaida 
siuvimo ir taisymo paslaugoms. 
Tel. (8 607) 73 130, www.tartan.lt
Vaidos veterinarijos klinika 
Vilnius. 8% nuolaida zooprekėms ir 
gyvūnų maistui, 15% nuolaida 
gydymo paslaugoms.
Tel. (8 611) 12854, 
www.vetklinika-vilnius.lt 
Šunų kirpykla „Pet Style“.
Vilnius. 10% nuolaida paslaugai, 
15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 601) 91817, 
www.petstyle.lt 
Tekstilinė automobilių 
plovykla „Tyra“.
Vilnius. Bronzinė programa - 6 Eur, 
sidabrinė - 7 Eur, auksinė - 8 Eur, 
platininė (su LAVA putomis) - 9 Eur.
Tel. (8 5) 274 1381, 
www.tyraplovykla.lt 

Automobilių nuoma „Easy 
Rental”.Vilnius. 18% nuolaida 
įmonei priklausančių lengvųjų 
automobilių ir mikroautobusų 
nuomai. Tel.: (8 5) 212 3691, 
(8 604) 11 779.
Automobilių plovimas ir valymas 
„Švari auto“. Vilnius. 20% nuolaida 
automobiliwo plovimo ir valymo 
paslaugoms. Tel. (8 615) 13 999, 
www.svariauto.lt 
Limuzinų nuoma „Salmangod“. 
Vilnius. 20% nuolaida 
limuzinų nuomai.
Tel. (8 643) 33 333, 
www.smglimo.lt

KITOS PASLAUGOS

Kelionių agentūra 
„Boutique Travel“. 
Vilnius. Papildoma pramoga 
kelionėje, tiksliai nurodyta 
kiekvienos kelionės aprašyme. 
Tel. (8 5) 210 1216, 
www.boutiquetravel.lt 
Kelionių agentūra „Estravel 
Vilnius American Express TRS”.
5% nuolaida kruizams, keltams, 
viloms Italijoje ir TUI kelionėms 
ir 10% nuolaida 
ekskursijoms Lietuvoje. 
Tel.: (8 5) 212 5805, 212 5803
Laipynių parkas 
„Dainuvos nuotykių slėnis“. 
Anykščiai. 20% nuolaida 
2 asmenims. 
Tel. (8 693) 35 060, 
www.nuotykiuslenis.lt 
Vakarienė ant Druskonio ežero 
laive „Druskonio perlas“. 
Druskininkai. 
12% nuolaida sąskaitai. 
Tel.: (8 604) 30 002, (8 670) 90 724, 
www.saltytour.lt
Naujos kartos vandens dviračiai 
„Waterpillar’ius“. 
Druskininkai. 50% nuolaida 
vandens dviračio nuomai. 
Tel. (8 670) 90 724, 
www.saltytour.lt
www.skrydziaiorobalionais.lt.
20% nuolaida ne daugiau 
kaip 2 žmonėms. 
Tel. (8 618) 30 069
Keleivinis pramoginis laivas 
„Nidas”. Nida. 15% nuolaida 
kelionei laivu, 1 as me   niui. 
Tel. (8 698) 31 378, 
www.nidas.eu 
Boulingo ir biliardo klubas 
„Amerigo“. Vilnius, Kaunas. 
20% nuolaida boulingo 
ir amerikietiško biliardo žaidimams. 
Tel.: (8 5) 249 0707, (8 37) 328 686, 
www.amerigo.lt
„Pool House” biliardas. Vilnius. 
10% nuolaida žaidimui ir 5% 
nuolaida biliardo inventoriui įsigyti.
Tel. (8 656) 50 014

KITOS PRAMOGOS

„Laisvalaikio“ 
klubo 

partneriai

 
Anželikos Cholinos šokio 
teatras. 15% nuolaida 
2 bilietams. www.ach.lt

Oskaro Koršunovo teatras.
20% nuolaida 2 bilietams, 
išskyrus premjeras 
ir spektaklį „Žuvėdra“.
Tel. (8 650) 35 646, www.okt.lt
Juozo Miltinio dramos teatras.
Panevėžys. 20% nuolaida 2 
bilietams, išskyrus premjeras, 
šventinius ir vaikiškus spektaklius.
www.miltinioteatras.lt 
„Senamiesčio lėlių“ teatras. 
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt 
Užupio teatras. Vilnius. 
40% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 608) 34 222, 
www.uzupioteatras.lt
Teatras „Cezario grupė”.
Vilnius. 25% nuolaida 
2 bilietams.
Tel. (8 614) 95 952, 
(8 618) 59 753, 
www.cezariogrupe.lt
Valstybinis Vilniaus mažasis 
teatras . 15% nuolaida 
2 bilietams. 
Tel. (8 5) 261 3195, www.vmt.lt
Improvizacijų teatras 
„Kitas kampas”. 
Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. 
Tel. (8 682) 66 383, 
www.kitaskampas.lt
„Keistuolių teatras“. 
Vilnius. 20% nuolaida 
2 bilietams.
Tel. (8 5) 242 4585, 
www.keistuoliai.lt 
Lietuvos rusų dramos teatras. 
Vilnius. 15% nuolaida 
2 bilietams. 
Tel. (8 5) 265 2167, 
www.rusudrama.lt 
Teatras vaikams „Raganiukės 
teatras” . Vilnius. 
20% nuolaida 
2 bilietams. Tel. (8 677) 19 812, 
www.raganiuke.lt
Kauno mažasis teatras/ 
20% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 37) 226 090, 
www.mazasisteatras.lt
Kauno valstybinis 
muzikinis teatras. 
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel.: (8 37) 200 933, (8 37) 228 784,
www.muzikinisteatras.lt
Valstybinis Šiaulių dramos 
teatras. Nuo 25% nuolaida 2 
bilietams į „Šiaulių dramos teatro“ 
spektaklius nuo didžiausios 
galiojančios bilietų kainos. 
Tel. (8 41) 523 209, www.vsdt.lt 

TEATRAS

Galanterijos parduotuvės 
„Odera“. Vilnius. 
10% nuolaida nenukainotoms ir 
neakcijinėms prekėms. 
Tel. (8 5) 240 0511, www.odera.lt 
Juvelyrinių dirbinių 
parduotuvė „Auksinė 
dovanėlė“. Vilnius. 
28% nuolaida juvelyriniams 
dirbiniams ir aksesuarams.
www.auksinedovanele.lt
Drabužių parduotuvė „Ingrid”. 
Kaunas. 10% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 693) 59 358, www.ingrid.lt

APRANGA, AKSESUARAI

 
Koncertų organizatorius 
„ARTS Libera International“.
20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 677) 00 699, 
www.artslibera.com
Valstybinis choras „Vilnius“.
15% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 233 6069, 
www.chorasvilnius.lt
Koncertų organizatorius 
„GM Gyvai“. 
15% nuolaida 2 bilietams. 
Tel. (8 650) 73 203, 
www.gmgyvai.lt 
Lietuvos valstybinis 
simfoninis orkestras.
Vilnius. 20% nuolaida 2 bilietams.
Tel. (8 5) 261 8828, 
www.lvso.lt
Klaipėdos koncertų salė. 
Klaipėda. 20% nuolaida 
2 bilietams.
Tel. (8 46) 410 566, 
www.koncertusale.lt
Bušido federacija. 
20% nuolaida 2 bilietams.
Menų fabrikas „Loftas“. 
Vilnius. Specialūs 
pasiūlymai į renginius. 
www.menufabrikas.lt 

KONCERTAI, RENGINIAI

 
Viešbutis ir restoranas „Moon 
Garden Hotel“. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai. 
Tel. (8 5) 219 99 49, 
www.moongardenhotel.com
Sodyba „Terra poilsis“. 
Molėtų r. Gruodžių k. 15% 
nuolaida apgyvendinimui ir pirties 
paslaugoms. Tel. (8 686) 03 233, 
www.terrapoilsis.lt 
Viešbutis „Rinno”. Vilnius. 
10% nuolaida apgyvendinimui. 
Tel. (8 5) 262 2828
Viešbutis „Karolina”. Vilnius. 
15% nuolaida viešbučio ir restorano 
paslaugoms (iš pagrindinio meniu). 
Tel. (8 5) 245 3939
Viešbutis „Narutis”. Vilnius. 
20% nuolaida apgyvendinimui 
ir 15% nuolaida sąskaitai 
viešbučio restorane. 
Tel. (8 5) 212 2894
Viešbutis „Europa City“. Vilnius. 
20% nuolaida (nuo dienos kainos) 
apgyvendinimui. Tel. (8 5) 251 4477, 
www.europacity.lt
Viešbutis „Pažaislio parkas”. 
Kaunas. 20% nuolaida 
apgyvendinimui. Tel. (8 37) 452 433
Viešbutis „SPA Hotel Belvilis”.
Kirneilė, Molėtų r. 10% nuolaida 
pirčių-baseino komplekso 
paslaugoms, kitoms papildomoms 
pramogoms ir paslaugoms bei 
sąskaitai restorane. 
Tel. (8 383) 51 098, www.belvilis.lt

VIEŠBUČIAI

 
„American English School”. 
24 Eur nuolaida kalbų 
kursams Lietuvoje, 
44 Eur nuolaida kalbų kursams ir 
stovykloms užsienyje. 
Tel.: (8 5) 279 1011, 
(8 610) 30 006, www.ames.lt
„Soros International House”. 
24,62 Eur nuolaida kalbų kursams 
mokytis grupėse Lietuvoje. 
Tel. (8 5) 272 4879, 
www.sih.lt
Interjerinių lėlių gaminimo 
kursai „Senamiesčio lėlės“. 
Vilnius. 30% nuolaida 
interjerinių lėlių gaminimo kursams. 
Tel. (8 679) 61 422, 
www.puppetstheatre.lt

MOKYMO KURSAI

Šv.Kristoforo odontologijos 
klinika. Vilnius. 100% nuolaida 
pirmai konsultacijai, 
10% terapiniam gydymui 
ir burnos higienos procedūroms, 
5% dantų protezavimui. 
Tel. (8 5) 261 7143, 
www.kristoforoklinika.lt 
„GK klinika“. Vilnius. 
10% nuolaida paslaugoms. 
Tel.: (8 5) 255 33 53, 
(8 620) 55 599, 
www.gkklinika.com
Odontologijos klinika 
„Dantų priežiūros centras”.
Kaunas, Klaipėda, Prienai, 
Raseiniai, Jurbarkas, Gargždai. 
10% nuolaida visoms paslaugoms 
(išskyrus implantaciją) 
ir 100% nuolaida konsultacijai.
Tel. (8 612) 36 694, 
www.dpc.lt
Reabilitacijos ir sveikatingumo 
centras „Gemma“. 
Vilnius. 12% nuolaida visoms 
paslaugoms (išskyrus slaugą). 
Tel. (8 5) 234 0305, 
www.gemma.lt 
Mityba-sportas-rezultatas 
www.kilo.lt.
15% nuolaida narystei. 
Tel. (8 631) 70 196
Parduotuvė „Optikos pasaulis”.
20% nuolaida akinių rėmeliams, 
saulės akiniams, jų priedams. 
www.optikospasaulis.lt
„Memelio optika Boutique”.
Klaipėda. 30% nuolaida 
visoms prekėms. 
Tel. (8 46) 252 430, 
www.memeliooptika.lt 
Optikos „Vizija”. 
15% nuolaida prekėms 
ir jų priežiūros priemonėms.
www.optikavizija.lt

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS

Tekstilės dizaino studija 
„LHI Lovely Home Idea“.
Vilnius. 10% nuolaida prekėms.
Tel. (8 699) 45 553, 
www.lovelyhomeidea.com 
Interjero salonas-galerija 
„Lauros namai“. 
Kaunas. 10% nuolaida namų 
aromatams, kvepiančioms žvakėms, 
persiškiems kilimams, šviestuvams, 
interjero detalėms. 
Tel. (8 696) 11 600, 
www.laurosnamai.lt 
Gėlių salonas „Indigo gėlės“. 
Vilnius. 20% nuolaida prekėms.
Tel. (8 612) 50 040, www.
indigogeles.lt
Parduotuvė „3D stikle”.
Vilnius. 11% nuolaida vienetiniams 
graviruotiems stiklo gaminiams.
Tel. (8 640) 54 820, 
www.3dstikle.lt
Motosalonas „Yamaha”.
Klaipėda.10% nuolaida 
aksesuarams, šalmams, 
aprangai, detalėms. 
Tel. (8 613) 65 994
Žūklės reikmenų parduotuvė 
„Triturus”. Vilnius. 
15% nuolaida prekėms. 
Tel. (8 5) 243 0234
Maisto produktų 
krautuvėlė „Naturalia“. 
Vilnius. 5% nuolaida 
šviežiai mėsai, 20% graikiškai 
produkcijai, 20% itališkiems 
makaronams. 
Tel. (8 682) 22 333, 
www.eriukas.lt

Konditerijos gaminiai „Alkava“.
Kaunas, Ukmergė, Kėdainiai. 
10% nuolaida tortams. 
www.alkava.lt

KITOS PREKĖS

Daugiau kaip 250 vietų visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!

 Būtume dėkingi, jei informuotumė te mus apie partnerius, 
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele, 
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.

Naujiena!
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PROGNOZĖ  LAPKRIČIO  24-30 D.

GEROS DIENOS: 27, 28 D.

BLOGOS DIENOS: 26, 30 D.

Dainininkas
Stanislavas Savickis-Stano
1985 11 25

Atlikėja
Nijolė Pareigytė-Rukaitienė
1984 11 27

TV laidų vedėjas, žurnalistas
Mindaugas Rainys
1986 11 30

Dainininkė
Vaida Genytė
1973 11 29

SVEIKINA

Avinas. Jeigu ieškote 
antrosios pusės, puikios 
dienos ją sutikti. Jūsų 

gyvenime atsiradęs žmogus taps 
labai artimu. Imkitės darbų, 
kurie reikalauja ištvermės ir 
iššūkių. Labai palanki savaitė 
jūsų piniginiams reikalams. Kuo 
daugiau judėsite, tuo geriau jau-
sitės. Tik nepersistenkite, viską 
darykite su saiku.

Vėžys. Mėgaukitės šiuo 
ramiu ir stabiliu periodu. 
Antroje šios savaitės pu-

sėje gali atsirasti žmogus, kuris 
taps jums labai artimas. Šią savai-
tę geriau atostogauti nei dirbti. O 
jei dirbsite, kelis kartus patikrin-
kite, ar tikrai viską gerai padarėte. 
Tai metas, kai neturi iškilti didelų 
problemų dėl sveikatos, jeigu pa-
sistengsite nešvaistyti jėgų.

Svarstyklės. Naujoms 
pažintims nepalankios 

dienos. Turintiems antrąsias 
puses teks pažiūrėti tiesai į akis 
ir ne visada jums patiks tai, ką 
pamatysite. Nors ir bus gana 
ramios darbo dienos, bet, norint 
ko nors pasiekti, teks kaip rei-
kiant padirbėti, todėl patartina 
sumažinti tempą ir daugiau 
ilsėtis.

Ožiaragis. Palankios 
dienos naujoms pažin-
tims. Labai tikėtina, kad 

vieniši sutiks sau skirtąją(-ąjį). 
Puikus laikas pasirašyti 
kontraktus, vykti į verslo susiti-
kimus. Sumažinkite tempą, pasi-
stenkite daugiau ilsėtis. Venkite 
didelio fizinio krūvio nugarai ir 
kelių sąnariams - tai šiuo metu 
jūsų silpnoji vieta.

Jautis. Geriau seksis su 
senais, nei su naujais 
pažįstamais. Turintiems 

antrąją pusę, puikus periodas gi-
lintis į santykius. Darbe nereikia 
tikėtis lengvų pergalių, tačiau, jei 
pasistengsite, turėtumėte ilgam 
pamiršti sunkumus. Sėkmė la-
biausiai priklausys nuo gebėjimo 
bendrauti. Tai metas, kai neturė-
tų iškilti problemų su sveikata.

Skorpionas. Galėsite mė-
gautis puikiais santykiais 
su jus mylinčiais asmeni-

mis, o neturintiems antrųjų pusių 
dabar ypač tinkamas metas nau-
joms pažintims. Darbe strigs vis-
kas, ko imsitės, tad geriau svarbius 
darbus atidėkite geresniam laikui. 
Ne pats palankiausias metas jūsų 
sveikatai. Norintys gerai jaustis, 
rinkitės leng vai virškinamą maistą.

Vandenis. Galimos 
internetinės pažintys. 

Puikus laikas karjerai, šiomis 
dienomis galite pasiekti išsvajo-
tų aukštumų. O norintiems imtis 
naujos veiklos patartina pers-
pektyviai išnaudoti šią savaitę.
Kalbant apie sveikatą, 
venkite skersvėjų ir didelių 
fizinių krūvių.

Dvyniai. Antra savaitės 
pusė labai palanki pasi-
matymams. Puikiai seksis 

be didelių pastangų pasiekti 
puikių rezultatų. Jei šiuo metu 
klausysitės ne aplinkinių, o savo 
intuicijos, galite pasiekti stulbi-
namų rezultatų darbe. Savijauta 
bus puiki, neturėtų iškilti rimtų 
sveikatos problemų, tad džiauki-
tės gyvenimu.

Mergelė. Meilė, prasidėju-
si šiomis dienomis, garan-
tuoja tvirtus jausmus, antra 

savaitės pusė palanki naujoms 
pažintims. Darbe bus ramu, netu-
rėtų įvykti didelių permainų. Tik 
antroje savaitės pusėje gali iškilti 
sunkumų su pinigais ir finansi-
niais dokumentais. Savijauta šio-
mis dienomis bus geresnė, tačiau 
venkite didelio fizinio krūvio.

Šaulys. Naujoms pažin-
tims labai tinkamos die-
nos. Tad neturintys antrųjų 

pusių apsidairykite aplinkui, gal 
tas vienintelis ar vienintelė visai 
čia pat - greta jūsų. Šią savaitę 
galėsite džiaugtis savo finansi-
niais sprendimais, o, jeigu dirba-
te aptarnavimo srityje, visi bus 
patenkinti jūsų darbu. Prastas 
metas laikytis dietų.

Žuvys. Naujos pažintys 
gali būti lemtingos. 
Tinkamas metas jūsų 

karjerai. Todėl jeigu svajojate 
apie paaukštinimą, galite 
drąsiai kreiptis į savo viršininką. 
Palankus metas tvarkyti 
verslo susitikimus, darbinius 
reikalus. Pailsėkite,
 pamedituokite, tuomet 
jausitės puikiai.

Liūtas. Labai palankios 
dienos naujoms pažin-
tims. O turintiems 

antrąsias puses puikus periodas 
gilintis į santykius. Šią savaitę 
gana ramios darbo dienos. 
Tik nereikia imtis labai atsa-
kingų finansinių operacijų. 
Pasilepinkite grožio procedūro-
mis, gyvenkite sveikai.

 Tel.  865698074
 El.p. btime@elnet.lt
 Tel.  865698074

Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės 

paslaugos 

REDAKTORĖ
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
dalia.daskeviciute@respublika.net

ŽURNALISTĖ

Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ
ringaile.stulpinaite@respublika.net

RINKODAROS SKYRIUS
Tel. (8 5) 212 33 44 

PRENUMERATA
Tel. (8 5) 212 18 05

REKLAMOS SKYRIUS
Koordinatorė  tel. (8 5) 212 31 00 
reklama@respublika.net

ADRESAS
A.Smetonos g. 2, LT-01115 Vilnius 
Tel. (8 5) 212 36 26

Masažai, SPA ritualai, 
aromaterapija „Provanso 
kvapai“. Vilnius, Klaipėda. 
12% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel. (8 679) 25 055, 
www.provansokvapai.lt 

Estetinės medicinos ir 
dermatologijos klinika 
,,Grožio pasaulis“. Kaunas. 
10% nuolaida kosmetologinėms 
procedūroms, kūno įvyniojimams 
ir anticeliulitinėms procedūroms 
presoterapijos aparatu. 
Tel. (8 37) 313 900, 
www.groziopasaulis.lt
Medicinos klinika „Mirameda“. 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda. 
10% nuolaida visoms medicininio 
gydymo, grožio bei sveikatinimo 
paslaugoms. Nuolaidos 
nesumuojamos. Nuolaida negalioja 
medicininėms sveikatos patikros 
programoms. 
Tel.: (8 5) 212 5566 (Vilnius), 
(8 37) 333 557 (Kaunas), (8 46) 315 
111 (Klaipėda), www.mirameda.lt 

Internetinė kosmetikos 
parduotuvė www.selective.lt. 
Vilnius. 25% nuolaida prekėms 
internetinėje parduotuvėje. 
Tel. (8 5) 278 8064, www.selective.lt
„Nailbar”. Vilnius. 
16% nuolaida paslaugoms. 
Tel. (8 5) 269 0004, www.nailbar.lt
SPA centrai „East Island“.
Vilnius, Kaunas, Druskininkai.
15% nuolaida grožio,
SPA procedūroms ir soliariumui.
Tel.: (8 5) 272 2227, (8 682) 33 222,
www.eastisland.lt
Grožio salonas „East Island“.
Druskininkai. 15% nuolaida 
paslaugoms.Tel. (8 313) 56 643, 
www.eastisland.lt

Grožio namai „Merci Merci“. 
Šiauliai. 10 % nuolaida nuo 
oficialių kainų paslaugoms ir 
prekėms.Tel. (8 611) 33 227, 
www.merci-merci.lt

Rytų masažo namai „Azia SPA“.
Vilnius. 10% nuolaida 
procedūroms. Kiekvieną 
mėnesį spec. pasiūlymai tik su 
„Laisvalaikio“ kortele.
Tel.: (8 5) 244 4646, (8 644) 03 000, 
www.aziaspa.lt

Soliariumas „Nefertiti”. 
Kaunas. 15% nuolaida soliariumo 
paslaugoms. Tel. (8 37) 23 74 50
Grožio namai „Sothys“ . 
Vilnius. 15% nuolaida prekėms ir 
paslaugoms. Tel.: (8 620) 15 551, 
(8 46) 240 340, www.sothys.lt 
Ajurvedos centras „Shanti”. 
Vilnius. 15% nuolaida 
visoms procedūroms. 
Tel. (8 606) 75 557, 
www.ajurveda.lt
Grožio salonas „Gatineau“. 
Vilnius, Totorių g. 19. 15% 
nuolaida visoms grožio 
paslaugoms. Tel.: (8 5) 261 8364, 
(8 675) 44 448, www.
groziopaslaugos.lt
Moters mokykla. 
15% nuolaida užsiėmimams. 
Tel. (8 698) 14 529, 
www.motersmokykla.lt

NUO 2017 M. VASARIO 1 D. PRADĖTOS GAMINTI NAUJOS PAPRASTOS „LAISVALAIKIO“ KORTELĖS. UŽSISAKYKITE: WWW.LAISVALAIKIS.LT/ANKETA
Nuo 2016 m. sausio 18 d. nebeišduodamos „SEB Laisvalaikis“ MASTERCARD kortelės. Senos kortelės galios kaip įprastai iki galiojimo termino pabaigos. Informacija www.seb.lt

Sostinių golfo klubas.
Pipiriškių k., Elektrėnų sav.
20 % nuolaida golfo žaidimui, nuomai 
ir kitoms paslaugoms, 15% maistui
Tel. (8 619) 99 999, www.capitals.lt
Sporto klubas „The Royal Athletic 
Club“. Vilnius. 10 % nuolaida visoms 
6 mėnesių narystėms 
(įskaitant ir el. sąskaitas).
Tel. 8 (5) 2159384,www.raclub.lt
Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 10% nuolaida treniruoklių 
salės bei grupinių sveikatingumo 
užsiėmimų suaugusiųjų 
abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, www.7muzos.lt
Savicko sporto klubas. 
Vilnius.10 % nuolaida visiems 
kartiniams, dieniniams, pilnas ir pilnas 
plius abonementams.
Tel. (8 616) 14477, 
www.savickosportoklubas.lt

Laisvalaikio centras „7 mūzos”. 
Vilnius. 15% nuolaida suaugusiųjų 
grupinių laisvalaikio užsiėmimų 
(šokių) abonementams. 
Tel. (8 5) 247 0700, 
www.7muzos.lt 
Irklentės „Suping.lt“. 
Vilniuje - 1 Eur nuolaida*. 
Trakuose, Anykščiuose, Zarasuose - 
2 Eur nuolaida*. 
* Trukmė 2 val. 
Tel. (8 615) 34 035, www.suping.lt

Smalininkų kartodromas. 
Jurbarko r., Smalininkai. 50% 
nuolaida mėgėjų turnyrų dalyviui 
(1 asm.) startiniam mokesčiui, 
30% nuolaida individualiam (2 asm.) 
pasivažinėjimui, 144,81 Eur nuolaida 
(1 asm.) vasaros vaikų stovyklai. 
Tel. (8 620) 86 666, 
www.rkv-racing.lt

Sporto klubas „Apelsinas”.
Klaipėda. 50% nuolaida 
vienkartiniam apsilankymui, 
20% nuolaida abonementui, 
15% nuolaida soliariumo 
abonementui. 
Tel.: (8 46) 259 922, 322 522, 
www.apelsinas.lt

Europos centro golfo klubas. 
Girijos k., Vilniaus r. 10% nuolaida 
golfo žaidimui ir įrangos nuomai 
bei 100% nuolaida treniruočių 
zonai ir lazdų nuomai pirmojo 
apsilankymo metu.
Tel. (8 616) 26 366, 
www.golfclub.lt

GROŽIO PASLAUGOS

facebook.com/laisvalaikis.su.respublika

SPORTAS IR PRAMOGOS
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Vertikaliai: Narvelis. Atvykimas. Einu. Uranas. 
LOT. Nida. Vodanas. RIMI. Lada. Berilas. Dar. MA. 
Karatas. Skola. Larinas. Guolis. Balatonas. Brolis. 
Pilyponis. Trolis. Gidas. Saugas. Ta. Odinas. 
Deikas. Rm. Senas. Bintas. Juo. Jis. Trintis. Laukt. 
Yvas. Viena. Sintaks�. 

Horizontaliai: Namibijos. Kreida. Al. Deja. Vida. 
Lyginis. Sena. Lapinas. Lu. Katodas. Baronas. Ti. 
Severinis. Re. Oranas. Bin. Auditas. Dina. Tralas. 
Sent. Vanas. Taitis. Lynas. Brukasi. Kas. Grogas. 
Is. Suolas. Lt. Kolis. AA. Validolis. Juk. Somalis. 
Truks. Tiras. Pamot�.

Pa�ym�tuose langeliuose: TRAMPLINAS.

Druskininkuose šį savaitgalį startuoja 

kalėdinis sezonas

ANEKDOTAI

Kry�ia�od�io, i�spausdinto 
pra�jusiame numeryje, atsakymai:

D
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nu
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r.

Teisingai i�sprend� kry�ia�od�, 
galite laim�ti 4 kvietimus � 
film� „�altasis karas“.

Atsakym� iki lapkri�io 28 d. si�skite 
SMS �inute numeriu 1390. Ra�ykite: 
LV KR, atsakym�, vard�, pavard� 
ir miest�. �inut�s kaina 0,29 EUR. 
Praeito kry�ia�od�io laim�toja Irma 
JURONYT� i� Kauno. Jai bus �teikti 4 
kvietimai � film� „Am�inas gyvenimas“. 

D�l priz� teiraukit�s telefonu Vilniuje 
212 36 26 arba laisvalaikis@respub-
lika.net. Prizai laikomi savait�. 

Pareng� �urnalo „oho“ redakcija

16  Pasuk galvą
SU
DO
KU

kvietimai � film� „Am�inas gyvenimas“. 

ANEKDOTAI

Vaikų darželis. Vyksta nau-
jametė šventė. Dalyvauja Kalė-
dų senelis. Dalijamos dovanos.

- Štai ir viskas vaikučiai, 
dovanėlės baigėsi...

Tai buvo paskutiniai Kalėdų 
senelio žodžiai.

●
Skyrybų procesas. Teisėjas 

klausia vyro:
- Kokia skyrybų priežastis?
- Skiriasi interesai. Ji domi-

si vyrais, o aš moterimis.
●

Kalbasi dvi draugės:
- Tas tamsiaplaukis prie ba-

ro mane nervina.
- Kodėl? Juk jis net nekrei-

pia į tave dėmesio!
- Todėl ir nervina.

●
Mergaitė klausia mamos:
- O tau tėtis jau nupirko 

kailinius?
- Dar ne.
- Hmm... O ant grindų vo-

liotis ir klykti jau bandei?
●

Senelis anūkui:
- O dabar tau papasakosiu, 

kaip buvo sukurti du pirmieji 
žmonės Žemėje...

Anūkas:
- Apie tai aš viską žinau. 

Geriau papasakok, kaip buvo 
sukurtas trečias žmogus?

●
Instruktorius ties sankry-

ža sako mokinei:
- Važiuok drąsiai, tavo ke-

lias pagrindinis.
- Aš tai žinau, bet ar žino 

važiuojantis šalutiniu keliu?
●

Mokytoja pradinukams se-
ka pasaką apie tris paršiukus:

- Vieną dieną paršiukas nu-
ėjo pas ūkininką ir paprašė 
šiaudų. Kaip manote, ką ūkinin-
kas pasakė?

Petriukas net pasistiebda-
mas kelia ranką:

- Žinau! Jis sakė: „O, geras! 
Kalbanti kiaulė!“

●
- Ką jūsų vaikas ketina 

veikti, kai baigs mokyklą?
- Jei ir toliau taip mokysis, 

tai pabaigęs mokyklą jis jau bus 
pensijoje.

●
- Mamyte, dabar ant tavo 

staliuko bus labai daug vietos!
- Kodėl?
- Visus kvepalus supyliau į 

vieną buteliuką.
●

Meilužis barasi su moterimi:
- Tu vis kalbi apie savo vyrą. 

Nusibodo būti antruoju smuiku!
- Tu džiaukis, kad iš viso 

esi orkestre!


