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Tokia yra grupę „La Forza“ subūrusių
dainininkių Renatos NoRvilės,
vaidos GeNytės ir Neringos
NekRašiūtės sėkmės paslaptis.

2 p.

Raimundo Adžgausko nuotr.

Atrasti nišą
Filme apie garsiausią visų laikų
lėlę Barbės vaidmenį atliks
Margo Roubi, kuri teigia, kad
ne grožis filme bus pagrindinis
akcentas.

Plačiau 5 p.

Lietuvos miškuose ir pelkėse
surinkęs patirčių kolekciją,
apie paukščių stebėjimą
pasakoja ornitologas Marius
Karlonas.

Plačiau 6 p.

Žiemą atsiradus staigiems
temperatūros pokyčiams,
žmonės dažnai peršąla. Kaip
elgtis susirgus ir neapkrėsti
kitų?

Plačiau 9 p.

Šis kiaušinis per dvi savaites
tapo interneto sencacija apžvelkime, kokia buvo jo
odisėja ir kaip jo populiarumu
pasinaudojo kiti.

Plačiau 10 p.

2 Muzika

Raimundo Adžgausko nuotr.

neužimta

niša

Dainininkės VaiDa Genytė, nerinGa
nekrašiūtė ir renata norVilė klausytojams praėjusią savaitę pristatė naujausią savo
dainą„leisk tave paguosti“ ir jos vaizdo klipą.
Moterys su šiuo kūriniu dalyvaus„eurovizijos“
konkurse. Mažiau nei prieš metus susibūrusi
grupė„la Forza“ jau dabar renka pilnas sales.

Atėjo tinkAmiAusiAs
lAikAs. niekAs gyvenime
nevykstA AtsitiktinAi
Idėja R.Norvilei kilo prieš keletą metų,
tačiau buvo dar nesubrandinta. Kai N.Nekrašiūtė dalyvavo TV projekte „Muzikinis
iššūkis“ kartu su Deivydu Norvilu-Deiviu,
Renatos vyru, R.Norvilė N.Nekrašiūtei papasakojo apie norą kartu dainuoti kelioms
žinomoms moterims. Apie tai jau kurį laiką
R.Norvilė diskutavo ir su V.Genyte.
„Dvejus metus trise - Renata, Deivis
ir aš - džiuginome savo klausytojus kalėdi-

„Kai keliauji su vaiku, matai pasaulį jo akimis“ Lietuvos

keliautojai
tampa drąsesni

Kelionės su vaikais - kitokios. Jose pamiršti, ką norėjai pamatyti, ir dieną planuoji
pagal vaiko ritmą. Tokias patirtis iš savų
kelionių po pasaulį parsivežė aktorius
Leonardas Pobedonoscevas ir jo žmona, kelionių konsultantė Ieva Šabanė. su
dukra emilija po aziją jie keliavo beveik
metus, o šiandien savo patirtį perduoda kitiems keliautojams.

2019-aisiais pasaulinis turizmo sektorius pateikia bent kelias ryškias tendencijas. Tarp jų - keliautojai nori labiau individualizuoti savo atostogas, o
galimybė užsisakyti įvairias paslaugas
išmaniuoju telefonu yra privaloma. Iš
neseniai atlikto keliautojų įpročių tyrimo matyti, jog Lietuvoje ryškės dar kiti
įpročiai. numanoma, jog šiemet tautiečiai bus kur kas reiklesni ieškodami
atostogų tolimuosiuose kraštuose, o
štai kelionėje susidūrus su nesklandumais į Lietuvą stengiamasi jų nebeparsivežti.

Irma Kurmytė

Vaida Genytė

Neringa Nekrašiūtė

niuose koncertuose. Tuo metu, kai Deivis
vienas dainuodavo ant scenos, o mes su
Renata užkulisiuose laukėme savo pasirodymų, ji vis prasitardavo: „Žinai, mums būtinai reikia dainuoti kartu“. Vienais metais
palinksėjome, kad taip - reikia, antrais palinksėjome, o tuomet Renata ėmė ir man
paskambino, pasakė, kad turi dainą, kurią
jai sukūrė Deivis, ir ją nori įrašyti. Taip
viskas ir prasidėjo“, - apie grupės susikūrimą pasakojo V.Genytė.
R.Norvilė įsitikinusi, kad tiek daug laiko, kol mintys realizavosi, prabėgo ne veltui. „Manau, atėjo tinkamiausias laikas.
Niekas gyvenime nevyksta atsitiktinai. Per
tuos metus visos sukaupėme daug patirties - ir gyvenimo, ir scenos, turime kuo
pasidalyti“, - sakė Renata.

Grupės pavadinimas atspindi su metais
augančią patirtį, išmintį, stiprybę. „La Forza“ italų kalba reiškia „jėga“. „Norėjome,
kad pavadinimas būtų reikšmingas, stiprus,
o „La Forza“ kaip tik toks ir yra. Supratome, kad visos kartu mes esame didelė jėga“, - pasakojo dainininkės.
Visos trys atlikėjos, be grupės, turi ir
kitų projektų, koncertų grafikas įtemptas,
o be jų vyksta ir filmavimai, tačiau grupės
veiklai moterys skiria daug dėmesio. Jos
aplankė daugybę šalies miestų, surinko pilnas sales ir prisipažino nesitikėjusios tokio
naujos grupės populiarumo.
Grupės prodiuseris - Stanislovas Stavickis-Stano dar rudenį prasitarė, kad nėra
tekę dirbti sunkesnio darbo, nei bandyti
suderinti trijų atlikėjų interesus. „Jos man

Renata Norvilė

rašinėja naktimis. Siunčia suknelių variantus. Kas valandą gimsta naujos idėjos, projektai ir t.t. Suprasti vieną moterį vyrui
tikras iššūkis, tačiau tris vienu metu - misija neįmanoma“, - juokavo Stano.
Žinomos atlikėjos dar niekada nėra dalyvavusios „Eurovizijoje“. Konkurse jos
pasirodys sausio 26 d. „Tai bus pirmas kartas, - jaudindamasi pasakojo N.Nekrašiūtė. - Esu etatinė šio konkurso žiūrėtoja ir
gerbėja, tačiau niekada nemąsčiau, kad ir
pačiai teks išmėginti šią sceną. Mūsų mergaitiškame kolektyve buvo aršios diskusijos, ar verta, tačiau Vaida pateikė labai svarų argumentą - savo baimes nugalėti būtina. Tad grupė „La Forza“ šiais metais tikrai
dalyvauja konkurse.“
Parengė Dalia Daškevičiūtė

- Ieva, ar kada tikėjote, jog tolima
Balio sala taps antraisiais jūsų namais?
- Kai su dukra išvykome pirmąjį kartą,
kelionę planavome metams. Per pirmus
keturis mėnesius aplankėme Kiniją, Malaiziją, Kambodžą, Vietnamą, o tada išskridome į Balį, kur Emilijos laukė pusmečio
mokslai žaliojoje „Green School“ mokykloje. Kai jie baigėsi, grįžome į Lietuvą - toks
ir buvo planas. Pavasaroję ir pasvajoję į
Balį nusprendėme išvykti dar metams. Toji sala taip lengvai mūsų nepaleido: atsirado tinklaraštis „Balinėtojai“, daug įdomios
veiklos. Tapome tarsi tiltu tarp Lietuvos ir
Balio, ne tik patys vykstame įkrauti vidinių
baterijų, bet ir kitiems tokias keliones organizuojame, lydime keliautojų grupes, dalijamės savo atradimais ir abiejose šalyse
gerai jaučiamės.

Kelionės nesklandumus
sprendžia vietoje

KInų SIenA vAIKuI
nIeKo nereIšKIA, tAI
tIeSIog AuKštAS, ILgAS
pAStAtAS, Bet jeI Ant
joS StovėdAmAS SuKurI
IStorIją vISKAS tAmpA Kur
KAS įdomIAu
- Kiek metų buvo Emilijai, kai pirmą kartą ją išsivežėte į kelionę? Kokias
pirmosios bendros kelionės patirtis prisimenate?
- Kai iškeliavome, Emilija ruošėsi į trečią klasę. Kelionėje nuotoliniu būdu mokėmės Šiaulių Sandoros mokykloje, pamokas
ruošdavome ir ant Kinijos sienos, ir Malaizijos džiunglėse, ir Kambodžos šventyklose, o aš tapau jos mokytoja. Po intensyvių
kelionių ir mokymosi jose, apsistojome Balyje. Emilijos mokykla čia buvo be durų, be
langų, pastatyta iš bambuko ir atvira džiunglių patirčiai. Joje vaikai mokomi tausoti
gamtą, kurti harmoningus santykius su savimi ir aplinka. Įskrenda vidun drugelis,
pamokos tema staiga nukrypsta į jį - iš kur
jis, kaip skraido, kuo maitinasi. Mokykla
įkūrusi nedidelį gyvūnų reabilitacijos centrą, turi savo daržą, augina daržoves, vaisius,
o elektrą čia gamina saulės baterijos.
- Turbūt sutikote nemažai su vaikais keliaujančių užsieniečių?
- Labai daug! Daugiausia šeimos keliauja su visiškai mažais vaikais, kurie dar
neina į mokyklą. Mokyklinio amžiaus vaikų
šeimos labiau sėslios, ilgiau apsistoja vietose, kur vaikams yra galimybių socializuotis, būti su savo bendraamžiais.
- Ką jums reiškia keliauti su vaiku?
- Pirmiausia - matyti pasaulį vaiko akimis. Vaikai mato daugiau ir visai kitokių
dalykų, į kuriuos suaugusiojo žvilgsnis gal
nė nenukryptų. Mes gal labai norėtume
pabūti tris dienas šventykloje, tačiau Emilija mums sako - nusibodo, mama, einam
iš čia. Tada galvoji, kokią istoriją papasakoti, kokį žaidimą sugalvoti, kad vaikui norėtųsi būti ilgiau. Kelionė su vaiku įgauna
žaismės. Taip pat ir ritmo bei disciplinos.
Keliaudamas vienas, gali ir išvis nevalgyti,
su vaiku - taip neišeina. Turi pagalvoti ne

Leonardo ir Ievos asmeninio albumo nuotr.

Praėjusių metų kovą Lietuvos muzikos
padangę nušvietė žinia, kad trys žinomos,
ilgametę patirtį turinčios, atlikėjos buriasi
į bendrą projektą ir pristato pirmąją dainą.
„Kuo skirsimės nuo kitų grupių? Visų pirma tuo, kad dainuosime populiariąją klasiką, ši niša dar nėra užimta, kadangi scenoje nesame naujokės ir kiekviena iš mūsų
jau turime savo klausytojų ratą, tad kodėl
nesujungus jo į vieną?“ - šyptelėjo R.Norvilė, kuomet pristatė grupę.
Grupės pasirinktas žanras - populiarioji klasika - leidžia šiek tiek nukrypti nuo
griežtų klasikos taisyklių, yra priimtinesnis
didesnei publikos daliai, tačiau kartu reikalauja profesionalumo, todėl projektui reikėjo ir ypatingų balsų.
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tik apie pusryčius, pietus ir vakarienę, bet
ir apie sveiką maistą.
Kai keliauji su šeima, reikia, kad visi
kelionėje turėtų ką veikti. Kad kiekvienas,
o ypač vaikas, gautų gyvos emocijos. Kinų
siena vaikui nieko nereiškia, tai tiesiog
aukštas, ilgas pastatas, bet jei ant jos stovėdamas sukuri istoriją viskas tampa kur
kas įdomiau. Kaip ir ne tik valgyti koldūnus, bet ir gaminti juos su kinų šeima.
- Ar daug vaikų dalyvauja kelionėse,
kurias planuojate?
- Į mus pagalbos planuojant savo atostogas ir sudarant kelionės maršrutą kreipiasi daug keliautojų su vaikais. Su balinėtojais drąsiai į kelionę gali leistis vaikai nuo
septynerių metų.
Į vaiko amžių, organizuojant kelionę,
būtina atsižvelgti. Jei susiviliosite gražiu

viešbučiu, gali paaiškėti, kad jis visiškai
nepritaikytas vaikams, į paplūdimį atsirita
didžiulės bangos, vandenyje esama pavojingų srovių arba koralinių rifų.
Taigi prieš kelionę turite gerai pagalvoti - kur vaikai maudysis, ką valgys ir kokių pramogų gaus. Vertingiausia, ką iš kelionių parsiveža vaikai, - patirtys. Negailėkite jų savo mažiesiems keliautojams.
- Kada vaikai kelionėse netrukdo?
- Kai esi padėjęs telefoną, kompiuterį,
rūpesčius, problemas, planus, tikslus į šalį ir esi pasinėręs į šią akimirką, į šį momentą, vaikas tikrai netrukdys.
Sausio 26 d. ir 27 d. tarptautinėje parodoje
„Adventur 2019“ Leonardas ir Ieva su lankytojais
dalysis patarimais, kaip savarankiškai susiruošti
kelionei į Balį, nepaverčiant atostogų kankyne.

„Tez Tour“ užsakymu rinkos tyrimų
bendrovės SIC atliktas tyrimas rodo, kad
dar prieš metus nemalonius kelionės nutikimus, pavyzdžiui, viešbutyje kilusius
nesklandumus, nepasitenkinimą teikiamomis paslaugomis lietuviai buvo linkę
tyliai nešioti užantyje ir atostogų metu
į nieką nesikreipdavo. Tik sugrįžę nuoskaudomis pasidalydavo su artimaisiais,
draugais, kelionių organizatoriumi, o neretai neigiamus įspūdžius išliedavo ir internete. Tačiau keliautojų elgesys keičiasi. 2018-aisiais trečdalis poilsiautojų
kelionėse patiriamus nemalonumus
stengėsi spręsti iškart kreipdamiesi į gidą, kai 2017-aisiais tokių keliautojų buvo
vos 19 proc.
„Galima daryti prielaidą, kad prieš
kurį laiką pasikeitusi poilsiautojų pozicija nedelsiant ieškoti pagalbos ir spręsti
kylančius nesklandumus, o ne kentėti,
kol sugrįš namo, jau pasiteisino. Keliautojai išmoko branginti atostogų laiką ir
neeikvoja jo nuoskaudoms, tai matyti ir
žvelgiant į bendrą neigiamų patirčių rodiklį. Pernai apie kelionėje patirtus nemalonumus užsiminė 19 proc. per pastaruosius 5-erius metus keliavusių respondentų, kai 2017-aisiais tokių žmonių
buvo net 28 proc.“, - tendencijas komentuoja SIC atstovė Daiva Plauškaitė-Camacho Andrade.
O kelionių specialistai pastebi, kad
poilsiautojai sklandžiomis atostogomis
rūpinasi ne tik išvykos metu, bet ir prieš
ją. Tai yra naujas elgesys ir ryškėjanti
tendencija - vis daugiau lietuvių rodo iniciatyvą ir skiria laiko bei dėmesio papildomos informacijos paieškoms internete. Manoma, kad ateityje poreikis internete rinkti ir dalytis kelionių informacija tik dar labiau stiprės.

Nori egzotiškų krypčių
2018-aisiais kelionių lėktuvu skaičius augo, į užsienį buvo išsiruošęs jau
kas antras mūsų šalies gyventojas. Vis
dėlto nekeliaujančių ir neplanuojančių
keliauti procentas keletą metų iš eilės
lieka stabilus. Pagrindinės priežastys,
kodėl dalis tautiečių nesiryžta atostogoms užsienyje, - laiko stygius, kelionių
kainos arba pasirenkama poilsiauti Lietuvoje.
Manoma, šiemet Lietuvos gyventojai dar intensyviau dairysis kraštų, kuriuose nėra buvę, mat jau pernai kelionėms noriai rinkosi egzotiškus ir dar
mažai žinomus kraštus.
„Laisvalaikio“ inf.

Paskelbė muzikos geriausius

Stebina, kokia smalsi ir drąsi karta auga
Pradėti vadintis rašytoju gali tada, kai parašai knygą. O kai parašai tris? Vaikų knygų rašytojas
Virgis Šidlauskas, vaikų literatūros pasaulyje sėkmingai debiutavęs su knyga „ulfas ir stebuklinga barzda“, rankose laiko jau tris
savo parašytas knygas vaikams ir,
atrodo, nesiruošia sustoti.

bėti, bet ir nuotykių jose tiek,
kad laikykis.

balsuočiau, bet ir jau balsavau.
„Sibiro haiku“ - už skaudžią, bet
nuostabiai parašytą ir iliustruotą
istoriją. O „Klampynių kronikas“ - nes Neringa savo knygose moka ne tik užburiančiai kal-

O smagių susitikimų buvo labai daug. Vienur vaikai klausinėjo,
kodėl tapau rašytoju, o ne piratu,
kitur stebino įžvalgomis, jog Ulfas
turėjo turėti nuosavą raktą, kitaip
nebūtų pasprukęs iš namų niekieno nepastebėtas, ir pan. Bet, ko
gero, vieni įspūdingiausių susitikimų buvo Vilniaus M.K.Čiurlionio
menų mokykloje, kur vaikai ne tik
pasirodė esantys tikri šmaikštuoliai, bet ir dainas kartu traukė taip,
jog net šiurpas ėjo kūnu.
„Laisvalaikio“ inf.

Laikas pertraukai
Televizijos, radijo laidų vedėja bei dviejų knygų autorė laVija
ŠurnaiTė kuris laikas nebematoma TV ekrane. apie tai, kodėl jos
nebematyti, l.Šurnaitė pati paaiškino asmeninėje socialinio tinklo
„Facebook“ paskyroje.

„MŪZOS“ APDOVANOJIMAI:
■ „Met duetas“ -

Saulius Prsaitis ir Igl;
■ „Met daina“ Saulius Prsaitis - „39“;
■ „Met atlikja“ - Monique;
■ „Met atlikjas“ Kastytis Kerbedis;
■ „Met grup“ - „Du Donatai“;
■ „Tekst autorius“ Laura Remeikien;
■ „Muzikos autorius“ Stanislavas Stavickis-Stano.

RADIJO STOTIES SP
EC.
NOMINACIJOS:
■ „Met netiktuma
s“ Radio turas ir da
ina
„Nekaltinu savo
likimo“;
■ „Atminties lao
nominacija“ - a.a. Al
vydas
Lukoeviius-Obu
olys;
■ „Dvideimtmeio
laas“ prodiuseriai
Mindaugas ir Gint
aras
Bendiai.

Iglė

Suvaidins
legendinę
lėlę

Saulius Prūsaitis

Japonė dėl vešlių plaukų
tapo žvaigžde

Oficialiai patvirtinta, kad filme apie
bene garsiausią visų laikų lėlę pagrindinį - Barbės - vaidmenį atliks
australų aktorė MARGO ROUBI
(Margot Robbie). Ir ne tik - garsi moteris bus ir viena iš filmo prodiuserių.

Pasikliovė numerologija
dainininkė neringa ŠiaudikyTė nustebinta - didžioji dalis to, apie ką
jai pirmojo susitikimo metu kalbėjo numerologas elanas liachovičius,
jau pasitvirtino. „Prieš keletą dienų su juo vėl pasišnekėjome. dabar, regis, esu tam kelyje, kurį man gimstant lėmė žvaigždės“, - sakė atlikėja.
N.Šiaudikytė pamena anksčiau
numerologiją vertinusi lyg pro padidinamąjį stiklą. Jai atrodė, kad gimimo diena bei vardas negali daug
papasakoti apie žmogų. „Buvau
skeptiškai nusiteikusi, bet Elanas
mane įtikino“, - neslėpė pašnekovė.
Vienas iš esminių numerologo patarimų Neringai buvo pradėti planuoti savo laiką. Meniškai
šį klausimą anksčiau vertinusi
dainininkė į tai atsižvelgė ir dabar
džiaugiasi ne tik dainavimo repeticijomis, bet ir veikla keliose užsienio kompanijose. Ji pastebėjo,
kad tai, ką suplanuoja, būtinai
įvyksta. Didžiausia šių dienų aist-

ra, kuria užsikrėtė N.Šiaudikytė,
yra Tarptautinis keliautojų klubas. Ji džiaugėsi, kad norint užsiimti šia veikla, jokių ypatingų įgūdžių nereikia. Užtenka tiesiog
mėgti keliones.
Apie tai, kad dainininkė itin
sėkminga turėtų būti versle, aiškiai įvardino ir numerologas. Jis
patarė jai imtis naujos veiklos bei
pastebėjo, kad Neringa pasieks
rezultatų ne vienoje srityje.
„Nesu gimusi su „laimingais
marškinėliais“, todėl visko pasiekti turiu pati. Plaukimas pasroviui - ne mano charakteriui“, teigia atlikėja.

Prisimindamas pokalbius ir
konsultacijas dainininkei, numerologas pridūrė, jog Neringa yra
be galo įžvalgi, pastabi ir lankstaus būdo.
„Visą laiką, kol kalbėjau ir
pasakojau tai, ką rodo jos skaičiai, mačiau, kaip įdėmiai ir pastabiai ji klausė, kaip kruopščiai
reagavo į kiekvieną faktą. Turbūt tuo, kad tik dainavimas ir tik
scena jai tinka, tiki daugelis. Tačiau skaičiai parodė dar daugiau
talentų ir dar daugiau gabumų,
slypinčių Neringos viduje. Verslas, prekyba, organizacija, kelionių turizmas - ir tai tik lašas jūroje! Karminėje numerologijoje
aiškiai įžvelgiau, kad mokslas ir
studijos - jai būtinas kaip oras!
Ir pasakęs tai Neringai pamačiau
šypseną jos veide“, - prisiminė
numerologas.
„Laisvalaikio“ inf.

Tai bus pirmasis kino filmas
apie lėlę Barbę. Jis bus kuriamas,
susitarus šio žaislo gamintojui
„Mattel“ ir kino kompanijai „Warner Bros“. Šio filmo derybos
vyksta kelerius metus, nemažai
laiko atėmė svarstymas, kas tiktų suvaidinti Barbei ir pateikti ją
šiandienos auditorijai priimtinu
būdu. Pradžioje buvo sutarta, kad
lėlę suvaidins kita žinoma aktorė
Eimi Šumer (Amy Schumer), tačiau dėl užimtumo jai teko atsisakyti vaidmens. Be to, pasikeitė
ir kompanija, statysianti filmą.
Šia lėle pasaulio mergaitės
džiaugiasi jau šešis dešimtmečius,
tačiau pastarąjį dešimtmetį daug
kalbama apie tai, kad Barbė yra
realybėje nepasiekiamas grožio
idealas - tokia figūra ir veido bruožai yra priešingybė anatomijos
dėsniams. Į tai atsižvelgdamas,
žaislų gamintojas pradėjo kurti
Barbes pagal daug pasiekusias
realias moteris, taip pat ir įvairesnių figūrų bei odos atspalvių.
Ir nors M.Roubi savo išvaizda išties panaši į šią lėlę, aktorė
teigia, kad akcentas filme bus
Barbės smegenys, o ne tai, kaip
ji atrodo.

„Pantene“ nuotr.

smegenis ir ruošiuosi naujiems
veiklos posūkiams ir atradimams. Ačiū, kad rūpinatės! Susimatysime,“ - feisbuke praėjusią savaitę rašė L.Šurnaitė.
Vietoj L.Šurnaitės laidą dabar veda Gabrielė Tetenskaitė.
Diena anksčiau L.Šurnaitė
tame pačiame socialiniame tinkle pranešė, kad susitarė su leidykla dėl trečios jos knygos, tad
belieka „lengviausia“ užduotis ją parašyti.
„Laisvalaikio“ inf.

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.

„Kadangi normalūs žmonės
po du mėnesius neatostogauja,
pradėjau gauti laiškus iš žiūrovų, o ir pažįstami klausia, kodėl
nebevedu laidos „Labas vakaras“ per LNK. Atsakymas paprastas - atėjo laikas pailsėti nuo
tiesioginio eterio. 5 metai tiesioginio eterio kasdien (susidėjo radijas, paskui TV) man pasirodė pats tas, kad galėčiau leisti sau pagyventi be jo.
Šiuo metu mėgaujuosi gaivinančiu žiemos oru, perkraunu

Monique

Ši miela mergaitė - tai vienerių
ČANKO (Chanco) iš Japonijos,
kuri jau tapo žinomo prekės
ženklo šampūnų veidu ir turi
gerbėjų visame pasaulyje.

EPA-Eltos nuotr.

- Jūsų knyga „Ulfas ir stebuklinga barzda“ pernai buvo no-

minuota Metų vaikų knygos rinkimuose. O už kokią knygą vaikams šiemet balsuotumėte pats?
- Už Jurgos Vilės „Sibiro haiku“ ir Neringos Vaitkutės
„Klampynių kronikas“. Ne tik

ŠiuoLaikiniai
vaikai turi daug
SmaLSumo ir
fantazijoS

Naurimo Zavecko nuotr.

kas dabar atrodo kitaip. Bet tai natūralu. Tik vaikystės nostalgija vis
grąžina mintimis atgal.

Renginį vedė Simona Čėsnaitė, Jonas Radzevičius ir Arnas Švilpauskas. Scenoje pasirodė Monique ir Mantas, Vilius ir Violeta Tarasovai, Vilija
Matačiūnaitė ir kt.
Iglės Bernotaitytės asmeninio albumo nuotr.

Virgio Šidlausko asmeninio albumo nuotr.

- Kokią knygą skaitėte
žiemos švenčių metu? Galbūt
turite tradiciją skaityti kalėdines knygas?
- Kol kas tokios tradicijos neturime, bet verta susimąstyti. Šiais
metais taip jau nutiko, jog skaičiau
dukrai Aleksandro Volkovo „Geltonąjį rūką“, knygą, kuri pačiam
vaikystėje paliko labai didelį įspūdį.
Ir nors ji ne apie Kalėdas, visgi
sniego joje buvo. Deja, po tiek metų pajusti šiurpuliukus kaip skaitant pirmąjį kartą nepavyko. Vis-

Praėjusio šeštadienio vakarą antrąkart vyko
muzikos apdovanojimai „AUKSO LAŠAS“. Pernai
praėję gana tyliai, šiemet radijo stoties „Lietus“
organizuojami apdovanojimai Kauno „Žalgirio“
arenoje surinko šešis tūkstančius žiūrovų, gausybę
žinomų žmonių ir išdalijo „Mūzos“ statulėles.

- Dalyvaujate daug savo
knygų pristatymuose ir susitikimuose su vaikais. Kas jus
labiausiai stebina šių renginių
metu? Gal prisimenate patį
smagiausią susitikimą?
- Stebina, kokia smalsi ir drąsi karta auga. Kiek vaikai turi
smalsumo ir fantazijos.

- Kas jus labiausiai džiugino per praėjusias šventes?
- Laikas, praleistas su šeima.
Dar šiltas židinys uošvijoje. Ir sniegas, kurio šiais metais buvo į valias.

Veidai 5

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Mergaitė, kuriai paskyrą instagrame sukūrė mama Mami Kano ir ten dalijasi su pasauliu dukters nuotraukomis, jau turi 334
tūkst. sekėjų. Gerbėjai žarsto
Čanko komplimentus, nes mažosios japonės plaukai labai vešlūs,
purūs ir gražios tamsios spalvos.
O jos mama instagramo paskyrą
pavadino plaukų dienoraščiu.
Mami Kano apie dukters
plaukus davė jau ne vieną interviu, Čanko žiniasklaida domina
nuo praėjusių metų gegužės,
kuomet mergaitei tebuvo keli

mėnesiai ir jos mama pradėjo
dalytis nuotraukomis, o praėjusią savaitę Japonijoje pasirodė
šampūnų reklama, kurioje Čanko pasirodo su žinoma japone
Sato Kondo. Pastaroji nedažo žilų sruogų ir dėl tokio sprendimo
sulaukia komplimentų.
„P&G“ atstovė Japonijoje
Jošiaki Okura (Yoshiaki Okura)
paaiškino, kad, kompanijos nuomone, Čanko gražūs plaukai turi galios, kuri skatina žmones
gerai jaustis ir judėti pirmyn. „Ir
mes taip pat remiame jos mamos pozityvumą ir norą dalytis
nuostabiais Čanko gyvenimo
momentais“, - priduria J.Okura.
Kokia gi mergaitės gražių
plaukų paslaptis? Šukavimas ir
leidimas jai būti tokiai, kokia
yra, - atsako mama Mami Kano.

Puslapį parengė Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
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stebėti paukščius lietuvos miškuose
Mariaus Karlono asmeninio albumo nuotr.

Ornitologas, gamtosaugininkas,
keliautojas ir fotografas Marius
KarlOnas, savo patirčių kolekciją susirinkęs lietuvos miškuose
ir pelkėse, mielai ja dalijasi su
kitais. Įkūręs paukščių stebėtojų
sambūrį „Birding lithuania“. Marius paukščius rodo ir lietuviams,
ir daugybei užsieniečių, kurie
atvyksta į mūsų šalį, ieškodami
ypatingų paukščių rūšių.

- Užaugote Didžiojo Raisto
kaime. Kiek įtakos kaimo pavadinimas turėjo jūsų gyvenimo pasirinkimams?
- Užaugau miškų ir pelkių apsuptyje esančiame kaime, gamta
nuo vaikystės mane supo. Todėl ir
gamtos suvokimas atėjo savaime,
su draugais ją tyrinėjome, žaidėme, argi ne tai padeda gamtą suprasti? Didžiojo Raisto kaimas irgi
turėjo savų pliusų - ne kiekvienas
gali džiaugtis angimis savo kieme,
jerubėmis, briedžiais, vilkais ir kitais gyvūnais vos už kelių šimtų
metrų nuo namų.
- Kartais atrodo, kad
paukščiai, o ne žmonės, yra
geriausi jūsų draugai?
- Yra geras posakis - kuo tolyn į mišką, tuo daugiau medžių.
Man jis labai tinka. Būdamas paauglys stačia galva nėriau į ornitologiją, ilgą laiką buvau susifokusavęs tik į šią sritį, tačiau laikui
bėgant juk supranti, kad gamtoje
viskas labai glaudžiai susiję. Pradėjęs nuo paukščių stebėtojo, tapau ornitologu, o dabar - gamtosaugininku bendrąja prasme. Kad
apsaugotum paukščius, privalai
puikiai išmanyti ir visą kitą gyvąją gamtą: išsaugoję natūralias,
įmirkusias pievas - išsaugosime
tilvikinius paukščius, retas augalų, vabzdžių rūšis. Išsaugoję natūralaus ilgaamžio miško plotą išsaugosime ne tik retas genių ar
pelėdų rūšis, tačiau ir grybus,
kerpes, vabzdžius. Tačiau, taip,
paukščiai yra mano geriausi draugai, nes jie man atsiskleidė ir vis
dar skleidžiasi lengviausiai.
- Kokias būdo savybes ugdo paukščių stebėjimas?
- Meilę gamtai ir supratimą,
jog šioje planetoje gyvename ne
vieni, todėl ir privalome elgtis
adekvačiai. Pažįstu daug paukščių
stebėtojų, pačių įvairiausių profesijų, tačiau dažniausiai žmonės,
ateinantys į šį hobį, dirba intelektualius darbus, o neretai užima ir
svarbias pareigas visuomenėje.
Paukščių stebėjimas yra moralinio pasitenkinimo siekiančių
žmonių pomėgis, kai būni tokioje
bendruomenėje, ir pats augi.

Didžiosios kuolingos

Geltongalvė kielė

Mažasis erelis rėksnys

Pilkosios žąsys

- Ar pastebite, kad vis daugiau žmonių tuo domisi?
- Paukščių stebėjimas pasaulyje sparčiai populiarėja. Didžiosios Britanijos Karališkoji paukščių draugija turi daugiau nei milijoną narių. Todėl paukščių stebėjimas ten - vienas populiariausių
hobių. Lietuvoje situacija sparčiai
gerėja, džiugu, jog apskritai atsirado toks hobis. Šiandien Lietuvoje yra gerokai virš tūkstančio žmonių, kurie laisvalaikiu stebi paukščius. Toks hobis jiems leidžia atsipalaiduoti, ištrūkti į gamtą.

Visame pasaulyje
ornitologinė
situacija keičiasi,
priklauso nuo
aplinkos, kurią
keičia žmogus
- Kokių norų pareiškia
paukščių stebėtojai, kai vedatės juos į miškus ir pelkes? Ar
stebėjimas - tarsi patirčių kolekcionavimas? Kuo daugiau
retų paukščių pamatai, tuo žygis vertingesnis?
- Lietuvoje paukščius stebiu
dažniausiai su jaunesnių žmonių
grupėmis, todėl žygiai būna aktyvesni, o kartais ir ekstremalūs.
Vakarų Europoje itin populiaru iš-

ėjus į pensiją daug keliauti, todėl
neretas senjoras renkasi paukščių
stebėjimą - aktyvų, sveiką ir įdomų keliavimo būdą. Su užsieniečiais paukščių stebėjimas būna lėtesnis, labiau fokusuotas ne į aplankytų vietų ar pamatytų paukščių kiekį, o į kokybę, pašnekesius,
informaciją apie paukščius. Vieni
atvyksta į Lietuvą pamatyti tik
vienos paukščių rūšies, o kiti nori
bendro įspūdžio apie mūsų šalies
gamtą ir kultūrą. Pagrindinė
taisyklė, kuria vadovaujuosi organizuodamas paukščių stebėjimo
turus, - mano veikla negali kenkti
aplinkai, ypač retoms rūšims. Taigi, kartais, net ir paprašytas parodyti vieną ar kitą retą ir jautrią
žmogui paukščių rūšį, norų nepildau vardan sparnuočių gerovės.
Nemažai paukščių stebėtojų
yra tarsi kolekcionieriai, kuriems
rūpi tik pamatyti arba išgirsti neregėtą paukščių rūšį, kad galėtų
prie pavadinimo padėti varnelę.
Tokie stebėtojai neretai pamatę
jiems dar neregėtą ir ilgai ieškotą
paukščių rūšį, šokinėja ir net verkia iš laimės, tačiau jau po poros
minučių rūšis jiems tampa neįdomi, nes noras - išpildytas.
Man atrodo, kad visada svarbiausia - procesas ir laikas, kurį
praleidi gamtoje. Gražiausi prisiminimai iš paukščių stebėjimo
lieka ne apie rečiausias pamatytas

rūšis, bet apie tai, ką patyrei jų
ieškodamas.
- Kokios įrangos reikia,
norint leistis į stebėjimo žygį?
- Priklausomai nuo asmeninių įgūdžių. Pradžiai užteks žiūronų. Vėliau paaiškės, kad labai
gelbsti nebrangus, bet didelį optinį priartinimą turintis fotoaparatas, su kuriuo gali fotografuoti
neaiškius paukščius, o grįžęs juos analizuoti. Praėjus porai metų, supranti, kad, norint stebėti
toliau laukuose ar ežeruose esančius paukščius, reikia ir monoklio. Šito užteks iki to laiko, kol
pažvelgsi per kito stebėtojo kokybišką optiką ir suprasi, kad optikos kokybė atveria nepažintus
patyrimo laukus (šypsosi).
Po daugelio stebėjimo metų
supranti, kad kuo toliau, tuo mažiau technika reikalinga, kai įgyji
žinių ir patirties, išsivysto kiti įgūdžiai, kurie net iš labai toli, nere-

Šiandien lietuVoje
yra gerokai VirŠ
tūkstančio žmonių,
kurie laisValaikiu
stebi paukŠčius. toks
hobis jiems leidžia
atsipalaiduoti,
iŠtrūkti į gamtą

tai plika akimi leidžia nustatyti
paukščių rūšį ganėtinai tiksliai,
vien pažvelgus, kaip paukštis elgiasi ir plasnoja, arba kokiu tonu
cyptelėjo krūme.
- Pasaulyje vis daugiau
kalbama apie nykstančias
paukščių rūšis. Kokios yra rečiausios Lietuvoje?
- Lietuvoje, kaip ir pasaulyje,
ornitologinė situacija keičiasi, priklauso nuo aplinkos, kurią keičia
žmogus. Dar prieš kelis dešimtmečius dažni paukščiai - žalvarniai, didžiosios kuolingos, griciukai, žvyrės - dabar baigia išnykti.
O kai kurioms paukščių rūšims
besikeičianti aplinka, klimatas ar
specialios apsaugos sąlygas gerina. Štai kodėl padaugėjo jūrinių
erelių, bitininkų, geltongalvių
kielių, didžiųjų baltųjų garnių.
- Ar dar likę paukščių, kurių nematėte?
- Dar liko nemažai paukščių
rūšių, kurių nesu matęs Lietuvoje. Tai - ne vietinės, čia perinčios
paukščių rūšys, o retai į mūsų
kraštą užklystantys sparnuočiai.
Marių bus galima sutikti sausio 25-27 dienomis „Litexpo“ centre vyksiančioje tarptautinėje kelionių parodoje „Adventur 2019“.
Laisvė RADZEVIČIENĖ
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Vykdyti sveikatos pažadus Rauginto maisto tendencija

EPA-Eltos nuotr.

Maisto tendencijų prognozuotojai
ir stebėtojai sutaria, kad rauginimas - tai viena ryškiausių 2019 m.
maisto sektoriaus tendencijų. Ši
mada atkeliauja ir į Lietuvą, tačiau pasak rauginimo specialistės
ir knygos„Natūralus rauginimas“
autorės Ievos ŠIdLaITės, lietuviai
dar nepakankamai supranta raugintų produktų vertę.

Pradėti sportuoti, numesti svorio, sveikiau maitintis ar atsikratyti žalingų įpročių - tai dažniausiai išsikeliami pažadai, palydint
senuosius metus. Tačiau ne visada pažadai virsta tikslais, kurių
kryptingai siekiama ir kuriuos
pavyksta įgyvendinti. Ką daryti,
kad noras laikytis sveiko gyvenimo būdo neišblėstų dar sausį?
„Eurovaistinės“ vaistininkė
Regina Molotkova sako, jog šių
metų pradžioje pastebimas didesnis žmonių susidomėjimas įvairiais su sveikata susijusiais preparatais, o tai jau rodo, kad tikslai,
susiję su sveikesniu gyvenimo
būdu, buvo ne tik išsikelti, bet
juos ir mėginama vykdyti.
„Pastebime, kad sausio pradžioje žmonės kur kas intensyviau teiraujasi priemonių, kurios
skirtos padėti mesti rūkyti, domisi, kaip jas naudoti. Taip pat ieškoma preparatų, kurie padėtų
lieknėti, aktyviam sportui skirtų
papildų. Po šventinio maratono
prie gausiai maistu nukrautų sta-

lų tikslas sulieknėti tampa ypač
aktualus“, - išskiria vaistininkė.
„Kalbant apie priemones, padedančias mesti rūkyti, geriamųjų tablečių, vaistinių pleistrų,
kramtomosios gumos ar burnos
gleivinės purškalų vartojimo
schemos yra pagrįstos mažinimo
principu: pradedant nuo didesnių
dozių, palaipsniui mažinama iki
visiško nutraukimo. Tačiau kiekvienam žmogui jų veikimas gali
būti skirtingas, todėl svarbu konsultuotis“, - sako specialistė.
Ji pažymi, kad preparatų
veiksmingumui svarbu teisingai
juos vartoti. Pavyzdžiui, nikotininę gumą kramtyti reikia tol, kol
pajuntamas intensyvus jos skonis, tada gumą patariama laikyti
tarp dantenos ir skruosto, o kai
skonio nesijaučia, vėl kramtyti.
Dar viena klaida yra bandymas
mesti rūkyti staiga. Drastiškas tabako vartojimo nutraukimas gali
sukelti dirglumą, nuovargį, galvos
skausmą, nemigą, prakaitavimą,
kosulį, prastą koncentraciją, depresiją, padidėjusį apetitą. Svarbu atsikratyti įpročio palaipsniui. Taip
pat svarbus ir draugų, artimųjų palaikymas.

Metų pradžioje išsikelti tikslai ne visada virsta realybe. Noras
keisti įpročius netrukus išblėsta,
o motyvaciją gali slopinti ir greitai
negaunamas rezultatas. Pasak
vaistininkės, paprastas būdas, kad
taip nenutiktų - konkrečiai suformuluoti tikslą.
„Tikslas turėtų būti ne „numesti svorio“, o konkrečiai įvardyti, kiek kilogramų, per kokį laikotarpį norima atsikratyti. Aiškiai
susidaryti planą.“

KieKVienam tiKslui
sVaRbu susidaRyti
planą iR nuoseKliai
jo laiKytis
Nereikėtų rezultatų tikėtis
vos po kelių dienų. Daugelis tiki,
kad pakeisti įprotį reikia bent 21
dienos, tačiau ir šis terminas veikia ne visiems. Todėl kiekvienam tikslui svarbu susidaryti
planą ir nuosekliai jo laikytis, o
atrasti, pastebėti ir įsivardyti tai,
ką norime keisti, jau yra pirmas
stiprus žingsnis siekiant teigiamų pokyčių.
„Laisvalaikio“ inf.

Lietuvoje rauginti produktai nieko neįprasto, nes daugelis juos
valgo dažnai, todėl pamirštama, kokia didelė yra jų nauda organizmui.
Fermentuoti maisto produktai - jogurtas, kefyras, arbata kombucha, kimchi ar rauginti kopūstai,
raugintų sojų gaminiai, miso sūris,
duona su raugu - vis dažniau sutinkami populiariausių produktų sąrašuose. Žmonės dabar daugiau dėmesio skiria žarnyno veiklai, kuriai
šie produktai itin naudingi dėl juose
esančių fermentų, omega-3 riebalų
rūgščių, probiotikų ir vitamino B.
„Rauginimas išpopuliarėjo todėl, kad vis daugiau ligų kildinama
iš nuskurdusios žmonių mikrofloros. Kasdien valgome pasterizuotą, konservuotą, įvairiais chemikalais apdorotą maistą tam, kad šis
kuo ilgiau nesugestų. Gyvų mikroorganizmų mūsų virškinamajame
trakte ir ant odos yra 10 kartų daugiau nei mūsų kūno gyvųjų ląstelių, jie padeda mums išgyventi,
mes - jiems. Todėl „susirgus“ mumyse esančiai mikroflorai, susergame ir mes, o to pasekmė - alergijos, depresijos, vėžys ir begalės
kitų fizinių ir psichinių ligų“, - teigia I.Šidlaitė.
Prieš dešimtmetį apie rauginimą pradėta kalbėti visame pasaulyje, o dabar ši banga atsirito ir
į Lietuvą. Tačiau ji smarkiai vėlavo,

Savijauta 9
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Peršalimas žiemą

Irmanto Sidarevičiaus nuotr.
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Žiemos metu atsiradus staigiems temperatūros pokyčiams, žmonės dažniau suserga įvairiomis peršalimo ligomis, kurios, jei tinkamai negydomos, gali peraugti į pavojingas komplikacijas. Kaip reikėtų rengtis žiemos
metu? Ką daryti atsiradus pirmiesiems simptomams? Kaip elgtis susirgus, kad neapkrėstumėte aplinkinių?

kadangi lietuviai raugintų produktų valgo ganėtinai daug.
„Rūgštus raugo skonis yra dažnas mūsų kraštų tradicinėje virtuvėje, nes maistas buvo rūgštinamas
įvairiomis giromis, raugintų daržovių sūrymu, visur dedama grietinė,
iš rūgpienio gaminamos įvairios
šaltsriubės, geriamos išrūgos, rauginta medžių sula. Jau daugelį metų
lietuviai valgo duoną, keptą su raugu. Tačiau dėl to, kad šie produktai
tokie įprasti, mes nebesusimąstome, kokie jie naudingi.“
Raugintuose produktuose
esančios bakterijos ir mielės, eidamos mūsų virškinamuoju traktu,
padeda vidinei mikroflorai atlikti
jai priklausančius darbus ir taip ji
gali atsinaujinti. Kartu su raugintu
maistu mes gauname ir medžiagų,
būtinų sveikai organizmo mikroflorai palaikyti.
„Rauginti produktai - daržovės, pieno produktai, duona kepta
su raugu, fermentuoti gėrimai yra jau „apvirškinti“ mielių ir bakterijų. Sunkiai pasisavinami baltymai suskaidomi į lengviau pasisavinamus junginius. Todėl raugintos
daržovės lengviau virškinamos už
žalias, raugintas pienas ar su raugu
kepta duona - lengviau už neraugintus“, - teigia I.Šidlaitė.
„Laisvalaikio“ inf.

diolitos“ klinikų gydytoja otorinolaringologė Rita Šimkienė. - Svarbu prisiminti, jog pasyvus rūkymas kenkia kvėpavimo takų gleivinei tiek pat, kiek aktyvus rūkymas. Gleivinė tampa žymiai mažiau atspari įvairiems virusams,
kurie gali peraugti į bakterines infekcijas, tokias kaip bronchitas,
plaučių uždegimas. Nors klaidinga
manyti, kad vien tik šaltas oras,
skersvėjis ar bloga apranga gali
sukelti ligas, tinkama apranga visgi yra labai svarbi - suaugusieji turėtų rinktis žiemai pritaikytą ir
drėgmei atsparią avalynę bei viršutinius drabužius. Tėveliai turėtų
pasirūpinti tinkama vaikų apranga
ir nepamiršti kepurės, šaliko bei
pirštinių. Tačiau labai svarbu vaikų
per daug neprirengti, nes judėdami ir aktyviai žaisdami lauke jie
sušyla ir gali greičiau peršalti.“

Viršutinės kvėpavimo takų
infekcijos suaugusiuosius paprastai užklumpa 2-4 kartus, o mažus
vaikus, lankančius darželius, - net
iki 12-14 kartų per metus, nes jų
imunitetas nėra susiformavęs.
Pagrindinės peršalimo priežastys
yra virusai, kurie gali komplikuotis bakterinėmis infekcijomis. Ar

žmogus susirgs, taip pat labai priklauso nuo to, kiek laiko jis praleidžia aplinkoje, kurioje yra virusų, ir nuo imuniteto stiprumo.
„Įtaką peršalimo ligų atsiradimui taip pat gali turėti ir lėtinės
ligos, nesubalansuota mityba, rūkymas ir buvimas aplinkoje, kurioje rūkoma, - teigia Vilniaus „Kar-

Susirgus būtina gerti kuo daugiau šiltų skysčių

krūtinės srityje, galima įtarti besivystančias bakterines komplikacijas.
„Peršalimus sukelia skirtingi
virusai, todėl jie pasižymi skirtingais simptomais. Vienam gali atsirasti sloga, užgulti nosį, kitam
perštėti gerklę ar kimti balsas,
prasidėti kosulys, kuris dažniausai būna sausas ir gali peraugti į
šlapią kosulį. Užsitęsęs kosulys
dažniausiai nurodo, kad vystosi
bakterinės infekcijos.“

Pagrindiniai peršalimo simptomai - sloga, gerklės skausmas ir
paraudimas, kosulys, pakimimas,
neaukšta temperatūra, bendras
silpnumas bei nežymus galvos
skausmas. Jei atsiranda stiprus
galvos ar ausų skausmas, skauda

Jeigu pastebėjote, kad jūs ar
atžalos pradeda sirgti, neskubėkite iškart griebtis gydymo vaistais - padės ir natūralios priemonės. Pirmiausia rekomenduojama
neiti į darbą, darželį ar mokyklą priklausomai nuo būklės, rekomenduojamas poilsis namie arba
lovos režimas.
„Būtina gerti kuo daugiau šiltų skysčių - labai tinka čiobrelių,
aviečių, liepžiedžių, ramunėlių arbatos su medumi ir citrina. Taip
pat reikėtų vartoti maisto produktus, kuriuose gausu vitamino C,
arba išgerti jo papildomai. Jeigu
kamuoja sloga, būtina palaikyti
nosies higieną ir nosį plauti jūros

druskos tirpalu. Esant stipriam
nosies užgulimui, galima pavartoti vietinio poveikio sutraukiančių preparatų, tačiau ne ilgiau nei
savaitę. Atsiradus pūlingoms išskyroms iš nosies, kurios teka į
ryklę, veido, galvos skausmams,
jau galima įtarti sinusitą - tuomet
būtina kreiptis į gydytoją.“
Jei skauda gerklę, reikėtų ją
skalauti druskos tirpalu, medetkų,
ramunėlių ar šalavijų arbatomis.
Nuo kosulio dar padės eukaliptų
eterinių aliejų tepalai, garinimas
eteriniais aliejais, oro namuose
drėkinimas, negerėjant savijautai
reikėtų vartoti atsikosėjimą gerinančius ir gleives skystinančius
preparatus. Jeigu bendra būklė nėra bloga, nėra aukštos temperatūros, nereikėtų gerti temperatūrą
mažinančių vaistų.
„Jei atsitiko taip, kad namuose serga ne visi asmenys, labai
svarbu vėdinti patalpas - kuo mažiau viruso aplinkoje, tuo mažesnė tikimybė sveikiems žmonėms
susirgti. Nesergantieji turėtų
vengti kontakto su sergančiuoju,
sveikai maitintis, laikytis dienos
režimo, vartoti vitaminą D. Sergantysis neturėtų su jais dalytis
rankšluosčiais ar puodeliais“, pataria R.Šimkienė.
„Laisvalaikio“ inf.

sių būdų to pasiekti - labai atidžiai
skaityti maisto produktų etiketes
bei rinktis specialiai ženklintus
sveikesnius produktus.
Gydytoja-dietologė norintiems rinktis sveikatai palankų
maistą taip pat pataria vartoti
ekologišką produkciją. „Auginant
ir gaminant ekologiškus maisto
produktus negali būti naudojamos
sintetinės cheminės medžiagos,
hormonai, antibiotikai bei genetiškai modifikuoti organizmai.“

Specialistė priduria, kad norint maitintis sveikiau reikėtų
vengti pusgaminių, dažniau gaminti namuose ir pirkti neapdorotą maistą, kuriame nebūtų
maisto priedų, vengti maisto, importuoto iš JAV, Kanados bei Argentinos, mat šiose šalyse užauginama didžiausia dalis GMO produkcijos.
„Kalbant apie mėsą, deja, vis
dar nėra būtina nurodyti, ar gyvūnai nebuvo šeriami genetiškai

modifikuotu pašaru. Todėl rekomenduoju pirkti smulkiuose
ūkiuose užaugintų galvijų mėsą,
o dar geriau - dažniau rinktis žuvį, ypač riebiąsias jūrų žuvis: pavyzdžiui, silkę ar skumbrę, kurios
turtingos omega-3 riebiųjų rūgščių“, - patarimais dalijasi L.Romeraitė-Kuklierienė.
Smaližiams gydytoja-dietologė pataria rinktis kuo natūralesnius saldėsius.
„Laisvalaikio“ inf.

nors KlAidingA
mAnyti, KAd Vien
tiK šAltAs orAs,
sKersVėJis Ar
blogA AprAngA
gAli suKelti ligAs,
tinKAmA AprAngA
Visgi yrA lAbAi
sVArbi

Kaip elgtis pastebėjus
simptomus?

gmo - kaip jų išvengti?
Tik labai nedidelė dalis žmonių
nėra girdėję apie genetiškai modifikuotus maisto organizmus
(GMO) ir iš jų gaminamus maisto
produktus, tačiau jie vis dar yra
apipinti daugybės mitų, o poveikis žmogui ir aplinkai tebėra
tyrimų ir diskusijų tema. Kaip
juos atpažinti ir sumažinti jų suvartojimą?
Gydytoja-dietologė Laura
Romeraitė-Kuklierienė teigia,
kad žmonės vis dažniau iš savo
raciono stengiasi išbraukti maisto produktus, turinčius GMO.
„Ne sykį pacientams, netoleruojantiems karvės pieno, rekomendavau jį keisti augaliniu gėrimu, pagamintu iš sojos. Tokiais
atvejais sulaukiu daugelio klientų
prieštaravimo ir būgštavimo dėl
GMO. Tai įrodo, kad žmonės yra
girdėję apie šiuos produktus ir
baiminasi nepalankaus jų poveikio sveikatai.“
Tyrimais dar nėra įrodyta,
kad GMO kenkia žmogaus sveikatai, o ilgalaikės maisto produktų su GMO valgymo pasekmės

dar nėra žinomos. „Mokslininkai
kol kas spėjo išsiaiškinti, kad kelerius metus vartojat genetiškai
modifikuotus kukurūzus pakinta
žarnyno gleivinė, todėl baiminamasi, kad ateityje gali kilti rimtų
sveikatos problemų, už kuriuos
atsakingų nebus. Jei organizme
kiltų sunkios komplikacijos, mutacijos ar kitos problemos, kol kas
tam nėra gydymo plano“, - teigia
L.Romeraitė-Kuklierienė.

JAV, KAnAdoJe
bei ArgentinoJe
užAuginAmA
didžiAusiA dAlis
gmo produKciJos
Pasak jos, tai yra viena iš
priežasčių, kodėl sveikesnis gyvenimo būdas šiandien tampa vis
populiaresnis. „Mityba vaidina
itin svarbų vaidmenį, jei norime
nesiskųsti šlubuojančia sveikata.
Vis daugiau klientų prašo patarimų, kaip maitintis sveikiau, subalansuotai ir kaip nepaklysti informacijos labirintuose.“ O norint
tai padaryti, pravartu iš mitybos
raciono išbraukti produktus, turinčius GMO. Vienas paprasčiau-
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Kiaušinio odisėja
Populiariausia 2018 metų
nuotrauka buvo pernai realybės
šou žvaigždės ir nuomonės formuotojos Kaili Džener (Kylie Jenner) paskelbta nuotrauka, kurioje
ji laiko savo naujagimės Stormi
pirštą. Taip K.Džener supažindino pasaulį su savo dukra ir nuotrauka iki šiol sulaukė aštuoniolikos su puse milijono „like“.
Tačiau šią nuotrauką smarkiai lenkia paprasčiausias vištos
kiaušinis, kurio fotografija baltame fone buvo publikuota su šūkiu: aplenkime Kaili ir pasiekime
naują pasaulio rekordą.
Kiaušinio nuotrauka, paskelbta sausio ketvirtą dieną, jau
turi 45 mln. „like“ ir šis skaičius
vis auga.
Pati K.Džener šmaikščiai sureagavo į kiaušinio istoriją ir instagrame paskelbė vasarą darytą
vaizdo įrašą, kuriame meta kiaušinį ant asfalto, norėdama parodyti, kaip karšta lauke ir kad kiaušinis gali iškepti. Tiesa, šis jaunosios žvaigždės įrašas sulaukė tik
keturių milijonų patiktukų.
Kiaušinio istorija tęsiama.
Štai, pavyzdžiui, aktorė Dženifer
Garner (Jennifer Garner) paskel-

bė instagrame morkos, kuri atrodo kaip dvi kojos su kelnėmis,
nuotrauką ir pasiūlė aplenkti
kiaušinį. Bandymas gal ir geras,
bet toli gražu nebuvo toks sėkmingas. O štai kompanija „Burberry“ paskelbė balto vištos kiaušinio nuotrauką, ant kurio - antspaudas su rudens/žiemos kolekcijos inicialais. Žodžiu, progą pasireklamuoti išnaudojo.

KIEK JAU SPĖTA
IŠSIAIŠKINTI,
GARSŲJĮ KIAUŠINĮ
PADĖJO VIŠTA,
VARDU HENRIETA, O
KIAUŠINIO VARDAS EUGENIJA
Be to, jau yra pardavinėjami
įvairūs marškinėliai su kiaušiniu arba užrašu „Aš palaikinau kiaušinį“.
O štai garsus žurnalas „Paper“ sudaužytą rudą kiaušinį uždėjo ant viršelio ir tai - jau kitas
lygmuo. Numerio tema, kuri yra
užrašyta ant viršelio, - sudrebinkime internetą. Ir tai kartu yra
asociacija į prieš penkerius metus

ant šio žurnalo su tokia pat antrašte pasirodžiusios nuogos Kaili sesers Kim Kardašian (Kim
Kardashian) nuotrauką, kuri tuomet sukėlė ypač didelį ažiotažą
visame pasaulyje.
Kiek jau spėta išsiaiškinti,
garsųjį kiaušinį padėjo višta, vardu Henrieta (Henrietta), gyvenanti Didžiojoje Britanijoje, o
kiaušinio vardas - Eugenija (Eugene). Paskyrą „World_record_
egg“, kurioje tėra vienintelė kiaušinio nuotrauka, valdo individas,
kuris „The Independent“ teigė,
jog gyvena Londone, o tokia idėja šovė, nes buvo jau pošventinis
metas ir... nevartojo alkoholio.
Taip pat asmuo pripažino, jog tikėjosi sėkmės, bet toli gražu ne
tokios, tad ir pačiam prireiks laiko susivokti tam, kas vyksta.
Nors mintis kilo vienam asmeniui, tačiau anketą valdo ir nuotrauka dalijosi grupelė jų. Grupelė skaitė apie dvidešimt populiariausių praėjusių metų instragamo nuotraukų ir kilo mintis jas
aplenkti su kažkuo tokiu paprastu, primityviu, kaip tik įmanoma.
Ir štai rezultatas.
Instagramas dabar pilnas netikrų šio kiaušinio anketų ir nuotraukų
ir kol kas nepanašu, jog tai paskutinis Eugenijos pasispardymas.
Parengė
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ

Kiaušinis, instagrame surinkęs 45 mln. „like“

Akustinis turas

Grupės archyvo nuotr.

Šį mėnesį internetą - ir netgi spaudą - drebina kiaušinio istorija.
Paprastas rudas kiaušinis tapo daugiausia patiktukų socialiniame
tinkle „Instagram“ sulaukusia nuotrauka. Ir kiaušinio odisėja tęsiasi.

Renginiai 11
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Akustinių koncertų turą „Home“
sausį pradėjusi grupė „Colours
of BuBBles“ džiaugiasi dideliu
gerbėjų palaikymu - visi bilietai į
koncertus Palangoje bei Vilniaus
Šv. Kotrynos bažnyčioje buvo išpirkti.

Akustinio turo koncertais
„Colours of Bubbles“ muzikantai dėkoja savo klausytojams už
praėjusius ir, kaip patys teigia,
intensyviausius bei sėkmingiausius grupės metus. Kartu su
įprasta grupės sudėtimi į koncertus keliauja ir būrys kolegų
bei draugų.
Jaukia ir namus primenančia

scenografija bei apšvietimu turo
koncertuose rūpinasi „Šviesiai
garsiai“ komanda, įgarsinimu ištikimas grupės bendražygis
Jurgis Stasikėlis, kartu ant scenos su grupe pasirodo pritariamieji vokalistai Kotryna Stasikėlė ir Rimantas Žaldokas, pianinu akomponuoja Kasparas Meginis, o kelis kūrinius su grupe

atlieka ir dainininkė Milda Stasaitytė.
„Koncertais kvietėme klausytojus pas save į namus, nes kartu su mumis ant scenos ir šalia
jos yra geriausi mūsų draugai ir
bendraminčiai, kurie taip pat neatskiriama „Colours of Bubbles“
dalis“, - teigia grupės vokalistas
Julijus Aleksovas.

Sausio 19 dieną koncerte
Šiauliuose, kartu su grupe pasirodys ir dar vienas svečias - grupės nario Pauliaus Trijonio tėtis,
legendinės country muzikos grupės „Jonis“ narys Romas Trijonis.
O sausio 26 dieną „Colours of
Bubbles“ turą baigs Kauno kultūros centre.
„Laisvalaikio“ inf.

Monika Linkytė koncerte pasirodys kartu su gerbėja
Monikos Linkytės asmeninio albumo nuotr.

Šio mėnesio pabaigoje kartu su garsiuoju choru „london Community Gospel Choir“ tris koncertus didžiuosiuose šalies miestuose surengsianti Monika linKytė vienai gerbėjai parengė staigmeną. Pernai vasarą vykusiame koncerte dainininkė atkreipė dėmesį į žiūrovų minioje dainavusią Dominyką Vaitkevičiūtę. siekdama
paskatinti jaunąją gerbėją toliau dainuoti, Monika nusprendė pakviesti Dominyką kartu pasirodyti scenoje.

„Burberry“ mėginimas pasinaudoti kiaušinio šlove

Instagram ir EPA-Eltos nuotr

Kaili Džener ir populiariausia 2018 m. instagramo nuotrauka
„Dominyka mane labai nustebino, kai vieno koncerto vasarą
metu, visiškai netikėtai, iš minios
uždainavo nerealiai gerai, - prisimena Monika Linkytė. - Galvoju,
kad dabar yra puiki proga šį mažą
talentą pasikviesti kartu su savimi į sceną.“
Neseniai dainininkė susitiko
su jaunąja gerbėja, kuriai asmeniškai pranešė puikią žinią. Rimtai pasirodymui besiruošiančios
Monika ir Dominyka jau pradėjo
bendras repeticijas. Skelbiama,
kad jaunoji Dominyka kartu su
Monika Linkyte ir choru vienoje
scenoje dainuos sausio 22 d.
Kongresų rūmuose Vilniuje vyksiančiame koncerte.
Turo „Savo pasaulį kurti“ koncertai taip pat vyks sausio 21 d.
Klaipėdoje ir sausio 24 d. Kaune.

Dženifer Garner ir jos rasta morka

Žurnalo „Paper“ viršelis

„London Community Gospel Choir“ yra vienas geriausių
gospelo muzikos chorų pasaulyje, su kuriuo koncertuoja garsiausios muzikos pasaulio
žvaigždės. M.Linkytė kartu su
pasaulinę šlovę pelniusiu choru
pernai surengė anšlaginį koncertą Trakų pilyje.
Neseniai mūsų šalies atlikėja
kartu su šiuo choru dainavo žymiojoje „Albert Royal Hall“ salėje Londone, kur su Monika į sceną tą vakarą lipo ir populiari britų
dainininkė Emeli Sande. Monika
Linkytė tapo pirmąja populiariosios muzikos atlikėjų iš Lietuvos,
pasirodžiusių toje pačioje scenoje, kur savo legendinius koncertus surengė garsiausi pasaulio
balsai.
„Laisvalaikio“ inf.

12 Teatras/koncertai
Teatras
VILNIUS
NACIONALINIS OPEROS IR BALETO
TEATRAS
19, 22 d. 18.30 val. - G.Puccini
„Madam Baterflai“. 3 v. opera (ital k.).
Dir. M.Stakus.
20 d. 12 val. - S.Prokofjev „Pelen“. 3 v.
baletas. Choreogr. E.Suv (Estija).
21 d. 11 val. - Muzika maoms
ausytms. Grieia LNOBT orkestro muzikantai.
24 d. 18.30 val. - J.Strauss „ydrasis
Dunojus“. 2 v. baletas. Choreogr.
A.Melanjin (Rusija). Dir. A.ulys.
25 d. 18.30 val. - B.Bartok
„Stebuklingas mandarinas / Hercogo
Mlynbarzdio pilis“. 1 v. baletas.
Choreogr. K.Pastor. Dir. R.ervenikas.
NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
19 d. 16 val. Maojoje salje „Dreamland“. Re. M.Janauskas.
20 d. 12 ir 14 val. Maojoje salje C.Brandau „Trijulis auktyn kojom“.
Re. G.Kriauionyt.
22, 23 d. 19 val. Maojoje salje Marius von Mayenburg „Kankinys“.
Re. O.Korunovas.
24 d. 19 val. Maojoje salje A.Rutkevia „Gyvnas (Ku K)“.
Re. R.Atkoinas.
25 d. 19 val. Maojoje salje - „Ledo
vaikai“. Re. B.Mar.
VILNIAUS MAASIS TEATRAS
19 d. 18.30 val. - W.Gibson „Dviese
spuoklse“. Re. U.Baialiev.
20 d. 18.30 val. - Alfred de Musset
„Fantazijus“. Re. G.Tuminait.
22 d. 18.30 val. - Juozas TumasVaigantas „Dds ir ddiens“.
Re. G.Tuminait.
23, 24 d. 18.30 val. - M.Ivakeviius
„Madagaskaras“. Reisierius statytojas
R.Tuminas, re. A.Dapys.
25 d. 19 val. - I.Bergman „Dvasiniai
reikalai“. Re. K.Gluajevas.
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
19 d. 12 val. Maojoje salje - Vytautas
V.Landsbergis „Arklio Dominyko meil“.
Re. A.Vidinas.
19 d. 18 val. Studijoje - „Valhala.
Poetiniai (isi)tardymai“.
Re. A.Bialobeskis.
20 d. 15, 15.30, 16, 16.30 val. Teatro
foj - T.Kavtaradz „Apie baimes“.
Re. O.Lapina.
23 d. 18 val. Teatro foj - „Lidnos
dainos i Europos irdies“. Re. K.Smeds.
24 d. 18 val. Maojoje salje - C.Murillo
„Tamsos aidimas“ (N-14).
Re. D.Rabaauskas.
25 d. 18 val. Maojoje salje M.Andersson „Bgikas“. Re. O.Lapina.
LIETUVOS RUS DRAMOS TEATRAS
19 d. 18.30 val. Didiojoje salje Premjera! J.Misto „Madam Rubintein“ (su
lietuvikais titrais). Re. R.Banionis.
20 d. 12 ir 15 val. - Premjera! A.echov
„Katon“ (rus k.). Re. M.aplina.
20 d. 18.30 val. Didiojoje salje J.G.Ferrer „Gronholmo metodas“ (su
lietuvikais titrais, N-18).
Re. A.Jankeviius.
22 d. 18 val. - „Cinkas“.
Re. E.Nekroius.
24, 25 d. 18.30 val. Didiojoje salje M.Bulgakov „Zoikos butas“ (su lietuvikais
titrais). Re. R.Atkoinas.
RAGANIUKS TEATRAS
19 d. 12 val. Didiojoje salje - „Katino
Finduso staigmena“.
20 d. 12 val. Didiojoje salje „Karlsonas ir Maylis“.
VILNIAUS TEATRAS „LL“
Didioji sal
19 d. 12 val. - S.Siudikas „Trys
pariukai“. Re. A.Mikutis.
20 d. 12 val. - „Batuotas katinas“.
Re. A.Mikutis.
Maoji sal
19 d. 14 val. - „Lins nuotykiai“.
Re. A.Grybauskait.
20 d. 14 val. - „Snieguol ir septyni
nyktukai“. Re. N.Indrinait.
Palps sal
20 d. 16 val. - „Pasaka apie vliuk“.
Re. A.Mikutis.
24, 25 d. 18.30 val. - „Doriano Grjaus
portretas“. Re. G.Radvilaviit.
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KLAIPDA

RA

PREMJE

KONCERT SAL
23 d. 12 ir 18.30 val. - „aismingos
muzikos orkestras koncertuoja su Mere
Popins!“ Klaipdos kamerinis orkestras
(meno vadovas M.Bakus).

„T-34“

Kinai

T-34

VILNIUS

D.
LIETUVOS KINO TEATRUOSE NUO SAUSIO 18
VEIKSMO FILMAS. RUSIJA, 2019.
REŽISIERIUS: ALEKSEJUS SIDOROVAS.
VAIDINA: VINZENZ KIEFER, ALEKSANDRAS
PETROVAS, VIKTORAS DOBRONRAVOVAS, IRINA
STARŠENBAUM, ANTONAS BOGDANOVAS.

Epicentre atsiduria tikrais įvykiais paremta istorija, kurią režisierius derino į pagalbą pasikvietęs JAV, Rusijos bei Vokietijos karo specialistus.
1941 m. Volokolamsko pasienyje po nuožmios kovos su vokiečių kariauna jaunesniojo leitenanto Nikolajaus Ivuškino tankas sunaikintas, o jis pats, kartu su vieninteliu išlikusiu gyvu tankistu
Vasilionoku, patenka į nelaisvę. Praleidęs trejus metus koncentracijos stovykloje, N.Ivuškinas nusprendžia pabėgti, paimdamas su savimi būrį kalinių bei lageryje dirbusią vertėją, padėjusią susikalbėti dviem didžiausiems priešams - belaisviui ir vokiečių pulkininkui Klausui Jėgeriui. Mergina
pamilsta kalinį ir tampa jo apsukraus plano bendrininke. Tam, kad pabėgimas pavyktų, tanko vadas
N.Ivuškinas privalo paklusti vokiečiams, kurie suplanavo susidorojimą su įkalintais priešais. Tačiau
vokiečiai nenutuokė, kokį pokštą jiems iškrės N.Ivuškinas.
MEN SPAUSTUV
19 d. 12 val. Kieninje salje KITOKS’19: „Tvarkos diena“.
Re. V.Dalborg (vedija).
19 d. 18 val.; 20 d. 12, 15 val.
Kieninje salje - KITOKS’19: „Rankos“
(Ispanija).
22 d. 19 val. Stiklinje salje - „Ribos“
(N-16). Re. T.Montrimas.
22 d. 18.30 val. Juodojoje salje ATVIRAS RATAS: „Brangioji mokytoja“
(N-16). Re. I.Stundyt.
22 d. 14, 15, 17, 18 val. Kieninje
salje - JUDESIO ERDV: „Debes
aidyns“. Choreograf ir re. L.Geraenko.
22 d. 11 val. - Premjera! ATVIRAS
RATAS: „Gda pelda“. Re. I.Stundyt.
24 d. 18.30 val. Kieninje salje ATVIRAS RATAS: „Teroristas“.
Re. G.Aleksa.
24 d. 19 val. Juodojoje salje OPEROMANIJA: „Olympian machine“.
Re. R.Jasutis.
KEISTUOLI TEATRAS
19 d. 12 ir 15 val. - „Kai a maas
buvau“. Re. V.itkus.
19 d. 19 val. - Ilonos Balsyts ir Martyno
Kuliavo teatralizuotas koncertas „Svajoni
gatvs“.
20 d. 12 val.; 22 d. 11 val. - Premjera!
„Hop!“ Re. A.Giniotis.
25 d. 19 val. - Premjera! „Apie niek“.
Re. L.Jurktas.
OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
19 d. 19 val. - Premjera! „Y“.
Re. A.Leonova.
21 d. 19 val. - B.Kapustinskait
„Terapijos“. Re. K.Gluajevas.
23 d. 19 val. - Premjera! T.Dorst, U.Ehler
„A, Fojerbach“. Re. L.idonyt.
24, 25 d. 19 val. - I.Vyrypaev „okis
Delhi“. Re. O.Korunovas.

KAUNAS
KAUNO DRAMOS TEATRAS
19 d. 15 val. Ilgojoje salje - I.Paliulyt
„Lidnas Dievas“. Re. I.Paliulyt.
19 d. 19 val.; 25 d. 18 val. Rtos salje „Trojiets“. Re. P.Makauskas.
20 d. 12 val. Maojoje scenoje - „Labas,
Lape!“ Re. E.Kiait.
20 d. 18 val. Didiojoje scenoje „Barbora“. Re. J.Juraas.
22 d. 18 val. Ilgojoje salje B.Srlbjanovi „Skriai“. Re. R.Atkoinas.
22, 23 d. 19 val. Rtos salje „vent“. Re. A.Jankeviius.
24 d. 18 val. Didiojoje scenoje M.Malzieu „Mechanin irdis“ (N-10).
Re. A.Areima. Pritaikytas kurtiesiems ir
neprigirdintiesiems (su titrais lietuvi k.).
25 d. 19 val. Ilgojoje salje - A.Landsbergis
„Vjas gluosniuose“. Re. G.Padegimas.
KAUNO MUZIKINIS TEATRAS
19 d. 18 val. - „Dekilas ir Haidas“. 2 d.
miuziklas. Re. V.Streia. Dir. E.Pehk.
20 d. 12 val. - W.A.Mozart „Maoji burt
fleita“. 2 d. muzikin pasaka. Re. A.Galla.
Dir. V.Visockis.

20 d. 18 val. - J.Strauss „Kita pelens
istorija“. 2 d. baletas. Choreogr. G.Santucci
(Italija). Dir. V.Visockis.
23, 24 d. 18 val. - I.Kalman „Misteris
X“. 2 d. operet. Re. V.Streia.
Dir. J.Januleviius.
25 d. 18 val. - R.Planquette „Kornevilio
varpai“. 2 v. operet. Dir. V.Visockis.
Re. H.Keckeis (Austrija).
KAUNO KAMERINIS TEATRAS
19 d. 18 val. Didiojoje salje - L.Januyt
„Korektros klaida“. Re. A.Dilyt.
19 d. 19 val.; 20 d. 18 val. Kauno centriniame knygyne - „Noktiurnas“.
Re. G.Padegimas.
20 d. 15 val. Didiojoje salje - A.Dilyt
„Negalima!“ Re. A.Dilyt.
23 d. 19 val. Maojoje salje - J.Keleras
„58 sapnai“. Re. R.Bartulis.
24, 25 d. 19 val. Didiojoje salje Amos Oz „Vjo prigimtis“. Re. G.Aleksa.
KAUNO LLI TEATRAS
19 d. 12 val. V. ir S.Ratkevii lli
muziejuje - „Peliuko pasak dirbtuvl“.
Re. G.Radvilaviit.
20 d. 12 val. Maojoje salje - „Alio alio,
eme!“ Re. G.Damanskyt.

KLAIPDA
KLAIPDOS DRAMOS TEATRAS
19 d. 18.30 val. Didiojoje salje S.altenis „Kals vaikai“. Re. E.Nekroius.
20 d. 17 val. Maojoje salje A.Strindberg „Tvas“. Re. M.Kimele.
KLAIPDOS LLI TEATRAS
19 d. 12 val. - „Sudauytas kiauinis“.
Re. G.Radvilaviit.
20 d. 11, 12 val. - „Sapn pasakl /
vandenynas“. Re. D.Savickis.
25 d. 18.30 val. - Spektaklis suaugusiesiems „Malina“.
VEJ RMAI
23 d. 19 val. Didiojoje salje - „Meistras
ir Margarita“ (N-16). Re. S.Aldoninas
(Maskvos M.A.Bulgakovo teatras).
24 d. 11 val. - „Maylis Mocartas“
(Klaipdos valstybinis muzikinis teatras).
25 d. 19 val. Didiojoje salje - „Kart
du kartus“. Re. M.Ovinikov (Maskva).

IAULIAI
IAULI DRAMOS TEATRAS
19 d. 18 val. Didiojoje salje - „Trys
seserys“ (N-14). Re. Y.Ross.
20 d. 12 val. Didiojoje salje „Bebeniukas ir Laum“. Re. I.Norkut.
20 d. 18 val. Maojoje salje - C.Ionesco
„The Perfect Match arba Su Naujais metais,
Ionesco!“ (N-16). Re. P.Ignataviius.
25 d. 18.30 val. Didiojoje salje M.Walczak „Kasykla“ (N-14).
Re. A.Areima.

PANEVYS
J.MILTINIO DRAMOS TEATRAS
19 d. 18 val. Dramos teatre - N.Vorobit
„Saa, inek iukles!“ Re. S.Moisejevas.

20 d. 18 val. Didiojoje salje - N.Simon
„Paskutinysis i aistros kamuojam
meilui“. Re. G.Gabrnas.
24 d. 18 val. - Premjera! T.Bernhard
„Teatralas“. Re. J.Tertelis.
25 d. 18 val. Didiojoje salje - A.kma
„Pabudimas“. Re. A.Areima.
PANEVIO MUZIKINIS TEATRAS
19, 20 d. 18 val. - R.Rodgers „Muzikos
garsai“. Re. N.Petrokas. Dir. V.Kapuinskas.

Koncertai
VILNIUS
V.KOTRYNOS BANYIA
19 d. 18 val. - Koncertas „Baltos
varnos su stygini kvartetu“. Atlikjai:
M.Andrijauskait-Bakanauskien,
T.Andrijauskait, J.Bakanauskas,
T.Urbanaviius, T.Deukas, M.Nugaras.
20 d. 18 ir 20.30 val. - „Freaks on
Floor“ su stygini kvartetu.
24 d. 19 val. - Koncertas „Muzika vir
apsnigto Vilniaus“. Vilniaus m. sav.
v. Kristoforo kamerinis orkestras (vyr.
dirigentas ir meno vadovas M.Barkauskas).
Gunta Gelgot (sopranas).
MOKYTOJ NAMAI
20 d. 14 val. - Rus romanso myltoj
draugijos „Melos“ vakaras-koncertas, skirtas Vladimiro Vysockio gimimo metinms
paminti.
22 d. 18 val. VMN Baltojoje salje Vakaras „Pasidainavimai su Veronika“.
Sveiuose folkloro ansamblis „Verden“
(vadov R.Kauzonait).
25 d. 18 val. VMN Baltojoje salje Muzikos klube „Vienias vilkas“ „The
Beatles“ ir V.Vysockio dain vakaras.
jimas - nemokamas.
25 d. 18 val. VMN Didiojoje salje Koncertas „Sveikinimas Vilniui“, skirtas
Vilniaus gimtadieniui. jimas - nemokamas.
LDK VALDOV RM MUZIEJUS
19 d. 19 val. Didiojoje renesansinje
menje - „Mozarto muzikos efektas“. Lietuvos
kamerinis orkestras (meno vadovas S.Krylov).
TRAK VOKS DVARAS
19 d. 16 val. - „Dieviko groio pjess
klasikinei gitarai“. Klasikins gitaros virtuozas Algimantas Pauliukeviius.

KAUNAS
KAUNO VALSTYBIN FILHARMONIJA
20 d. 17 val. - Koncertas „Nuskraidink
mane  dikselendo al!“ Atlikjai:
K.Svolkinait (vokalas), R.Arnaius (trimitas),
T.Razmus (tenorinis ir sopraninis saksofonai),
R.Terminas (trombonas), M.Liutikas (fortepijonas), M.Paulikas (gitara), N.Ardzeviius
(kontrabosas), E.Anziulis (muamieji).
E.Matulaitis ir E.Kriauinait (okjai).
25 d. 18 val. - „Nepakartojamas smuiko
skambesys“. Kauno miesto simfoninis
orkestras (vyr. dirigentas C.Orbelian, vadovas A.Treikauskas). Solistas Pavel Berman
(smuikas, Italija). Dir. V.Kalinas.

FORUM CINEMAS AKROPOLIS
„T-34“ (veiksmo f., Rusija, N-13) 19-24 d. 10.30, 13, 17.40, 20.40,
23.25 val. (23.25 val. seansas vyks 19,
23 d.).
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 19-24 d. 13.15, 18.30, 23.25 val.
(23.25 val. seansas vyks 19, 23 d.).
„Geroji pus“ (komika drama, JAV,
N-13) - 19-24 d. 10.40, 18.50, 23.30 val.
(23.30 val. seansas vyks 19, 23 d.).
„Favorit“ (komika drama, Airija,
Didioji Britanija, JAV, N-16) - 19-24 d.
16.20, 21.25 val.
„Belos kelion namo“ (nuotyki filmas
eimai, dubliuotas lietuvikai, JAV, V) 20 d. 12.10 val.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 24 d. 18.30 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 19-24 d.
10.20, 12.40, 15.10, 16 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, 3D, V) 19-24 d. 11.20, 13.55 val.
„Pals policininkas: naujametinis nesusipratimas“ (komedija, su
lietuvikais subtitrais, Rusija, N-16) 19-24 d. 15.30, 19.50, 21.20 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 19-24 d. 10.50, 18.10, 21.10 val.
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 19-24 d. 14.20, 18.20 val.
„Grinas“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 19-24 d. 11,
13.35 val.
„Pabgimo kambarys“ (mistin siaubo
drama, JAV, N-13) - 19-24 d. 16.10,
21.50, 23.55 val. (23.55 val. seansas vyks
19, 23 d.).
„mogus-Voras:  nauj visat“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, N-7) - 19-24 d. 11.10,
13.25 val.
„Tarp ms, mergaii“ (komedija,
Lietuva, N-16) - 19-24 d. 19.40, 21.45 val.
(24 d. 19.40 val. seansas nevyks).
„Kurjeris“ (kriminalin drama, JAV,
N-16) - 19-24 d. 19.10, 21.35 val.
„A, tu, jis ir ji“ (romantin komedija,
Ukraina, N-13) - 19-24 d. 13.45, 17.30 val.
„Egluts. Finalas“ (komedija, Rusija,
N-7) - 19-24 d. 15.50 val.
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo grimo
paslaptis“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Pranczija, V) - 19-20, 23 d.
10.10 val.
„Sniego karalien: veidrodi alis“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Rusija, V) - 19, 21-24 d. 12.10 val.
„Spec. vrynas“ (dokumentinis f.,
Lietuva, Latvija, N-7) - 21-23 d. 17.10 val.
„Prie aminybs vart“ (biografin
drama, veicarija, Didioji Britanija,
JAV, Pranczija, Airija, N-13) - 19-20 d.
17.10 val.
„Kaman“ (fantastinis nuotyki f., JAV,
3D, N-13) - 20, 22, 24 d. 16.30 val.
„Akvamenas“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, Australija, 3D, N-13) - 19, 21, 23 d.
16.30 val.
FORUM CINEMAS VINGIS
„T-34“ (veiksmo f., Rusija, N-13) 19-24 d. 11.10, 15.40, 18.10, 21.20,
23.20 val. (23.20 val. seansas vyks 23 d.).
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 19-24 d. 12.20, 18.50, 21.40,
23.30 val. (23.30 val. seansas vyks 23 d.).
„Geroji pus“ (komika drama, JAV,
N-13) - 19-24 d. 13.20, 19, 21.50 val.
„Favorit“ (komika drama, Airija,
Didioji Britanija, JAV, N-16) - 19-24 d.
13.35, 17.40, 20.55 val. (20, 22 d.
17.40 val. seansas nevyks; 22-24 d.
20.55 val. seansas nevyks).
„Bajader“ - 22 d. 18 val. (Tiesiogins
transliacijos i Maskvos Didiojo teatro
raas!)
„Belos kelion namo“ (nuotyki filmas
eimai, dubliuotas lietuvikai, JAV, V) 20 d. 14.05 val.
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„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 22 d. 19 val. 24 d. 19 val.
„iemos ekranai 2019“ (festivalis) 24 d. 18.30 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 19-24 d.
11, 12, 15.10, 18.30 val. (24 d. 18.30 val.
seansas nevyks).
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
originalo g., JAV, V) - 19-20, 23 d. 11 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, 3D, V) 19-24 d. 16.20 val.
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 19-24 d. 12.20, 16.10, 18.40,
21.30, 23.50 val. (23.50 val. seansas vyks
23 d.).
„Grinas“ (animacinis f., dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 19-24 d. 11.20, 13.30, 16.45 val.
(11.20 val. seansas vyks 19-20, 23 d.).
„Silvio“ (biografin drama, Italija, N-16) 19-24 d. 16.15, 21 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 19-24 d. 15, 20.30, 21.50 val. (22 d.
20.30 val. seansas nevyks; 21.50 val. seansas vyks 22 d.).
„Mer Popins grta“ (fantastinis muzikinis f., JAV) - 19-24 d. 13.20 val.
„Kurjeris“ (kriminalin drama, JAV,
N-16) - 19-21, 23 d. 18.20 val.
„irdys“ (romantika drama, Lietuva,
N-13) - 22, 24 d. 14.05 val.
„Tarp pilk debes“ (istorin drama,
Lietuva, JAV, N-13) - 24 d. 15.30 val.
„Tarp ms, mergaii“ (komedija,
Lietuva, N-16) - 19-24 d. 18.50 val.
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo grimo
paslaptis“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Pranczija, V) - 19-24 d. 11.20 val.
„mogus-Voras:  nauj visat“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, N-7) - 19-20, 23 d. 11 val.
„Sniego karalien: veidrodi alis“
(animacinis f., dubliuotas lietuvikai,
Rusija, V) - 19-24 d. 13.50 val.
„Prie aminybs vart“ (biografin
drama, veicarija, Didioji Britanija, JAV,
Pranczija, Airija, N-13) - 19-24 d. 16 val.
„Pals policininkas: naujametinis nesusipratimas“ (komedija, su
lietuvikais subtitrais, Rusija, N-16) 19-23 d. 21.05 val. 23 d. 23.10 val.
24 d. 21.50 val.
„Spec. vrynas“ (dokumentinis f., Lietuva,
Latvija, N-7) - 19-24 d. 14.05, 19.30 val.
(14.05 val. seansas vyks 19, 21, 23 d.).
„Pabgimo kambarys“ (mistin siaubo
drama, JAV, N-13) - 19-24 d. 21.40 val.
„altasis karas“ (drama, Lenkija,
Jungtin Karalyst, Pranczija, N-16) - 19,
21, 23 d. 15.30 val.
„SKALVIJOS“ KINO CENTRAS
„Ingmaro Bergmano beiekant“
(dokumentinis f., Vokietija, Pranczija,
N-13) - 19 d. 15 val. 22 d. 18.50 val.
„Tranzitas“ (drama, Vokietija, Pranczija,
N-13) - 19, 24 d. 21.10 val. 20 d. 16 val.
22 d. 20.50 val. 23 d. 17 val.
„Ekstaz“ (muzikin siaubo drama,
Pranczija, Belgija, JAV, N-18) - 19, 24 d.
19.15 val. 21 d. 19.30 val. 23 d. 21.15 val.
„Mer Popins grta“ (muzikinis f.,
JAV, N-7) - 19 d. 12.30 val.
„Favorit“ (biografin drama, Airija,
Didioji Britanija, JAV, N-16) - 19, 24 d.
17 val. 21 d. 15 val. 23 d. 19 val.
„Didelis blogas lapinas ir kitos
istorijos“ (animacinis f., Pranczija,
Belgija) - 20 d. 12.30 val.
„Js Vincentas“ (Lenkija, Jungtin
Karalyst, N-13) - 20 d. 14.10 val.
22 d. 17 val.
„Skrydis vir geguts lizdo“ (drama,
JAV, N-16) - 20 d. 18 val.
„Prie aminybs vart“ (biografin
drama, veicarija, Didioji Britanija, JAV,
Pranczija, Airija, N-13) - 21 d. 17.20 val.
„Laikas eina per miest / Baltojo
laiko keleiviai / Pavelk, tai Vilnius“
(dokumentiniai f., Lietuva) - 25 d. 17 val.
„Henri-Georges’o Clouzot „Pragaras“
(dokumentinis f., Pranczija, N-13) - 25 d.
19 val.
„Amanda“ (drama, Pranczija, N-13) 25 d. 20.50 val.
MULTIKINO OZAS
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 24 d. 19 val.
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 19-23 d. 10, 12.30, 15.15, 18.45,
21.50 val. 24 d. 10, 12.30, 15.15, 19.15,
21.50 val.

„Favorit“ (drama, Airija, Didioji
Britanija, JAV, N-16) - 20, 22 d. 19.15,
21.45 val. 19, 21, 23 d. 21.30 val.
„T-34“ (veiksmo f., Rusija, N-13) 19-23 d. 12, 15, 19, 21.30 val. 24 d. 12,
15, 19.30, 21.30 val.
„Geroji pus“ (komika drama, JAV,
N-13) - 19-23 d. 19.30 val.
„Ekstaz“ (muzikin siaubo drama,
Pranczija, Belgija, JAV, N-18) - 20,
22, 24 d. 22.15 val. 19, 21, 23 d. 19.15,
22.15 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 19-22 d.
10.30, 11.30, 14, 16.30, 18 val. 23 d.
11.30, 14, 16.30, 18 val. 24 d. 10.30,
11.30, 13, 15.30, 18 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, 3D, V) 19-22 d. 13, 15.30 val. 23 d. 15.30 val.
„Prie aminybs vart“ (biografin
drama, veicarija, Didioji Britanija,
JAV, Pranczija, Airija, N-13) - 19-24 d.
17 val.
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 19-24 d. 10.15, 13, 15.45, 18.30,
21.15 val.
„Spec. vrynas“ (dokumentinis f.,
Lietuva, Latvija, N-7) - 19-24 d. 10, 18 val.
„Silvio“ (biografin drama, Italija, N-16) 19-24 d. 20 val.
„Akvamenas“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, Australija, N-13) - 19-24 d. 14 val.
„Grinas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, V) - 19-24 d. 10.15,
12.30, 14.30 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 20-24 d. 11, 16.30, 20.30 val. 19 d. 16.30,
20.30 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 19 d.
11 val. (specialus seansas maiukams).
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 23 d. 12 val. (specialus seansas
mamytms).

KAUNAS
FORUM CINEMAS
„T-34“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 19-21,
23-24 d. 21.20 val. 22 d. 22.20 val.

RA

PREMJE

„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 19-24 d. 12.45, 15.30, 21.30 val.
„Favorit“ (komika drama, Airija, Didioji
Britanija, JAV, N-16) - 19-24 d. 14.10,
18.40, 19.40 val. (22 d. 18.40 val. seansas
nevyks; 19.40 val. seansas vyks 22 d.).
„Geroji pus“ (komika drama, JAV,
N-13) - 19-24 d. 10.50, 16.50, 19.30 val.
„Bajader“ - 22 d. 18 val. (Tiesiogins
transliacijos i Maskvos Didiojo teatro
raas!)
„Belos kelion namo“ (nuotyki filmas
eimai, dubliuotas lietuvikai, JAV, V) 20 d. 12.35 val.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 24 d. 18.30 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 19-24 d.
10.30, 13, 15.50 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, 3D, V) 19-24 d. 11.10, 13.40 val. (20 d. 13.40 val.
seansas nevyks).
„Tarp ms, mergaii“ (komedija,
Lietuva, N-16) - 19-24 d. 13.30, 19.50,
22 val.
„Pabgimo kambarys“ (mistin siaubo
drama, JAV, N-13) - 19-24 d. 10.20,
14.50, 22.20, 0.20 val. (0.20 val. seansas
vyks 19, 23 d.).
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 19, 21-24 d. 16.10 val. 20 d. 17.10 val.
19-23 d. 18.20 val. 19, 23 d. 0.10 val.
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 19-24 d. 11.20 val. 19, 21-24 d.
19.10 val. 20 d. 20.10 val. 19, 23 d.
0.15 val.
„Grinas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, V) - 19-24 d. 10.40,
12.35 val. (19-20 d. 12.35 val. seansas
nevyks).
„Kurjeris“ (kriminalin drama, JAV,
N-16) - 19-24 d. 17, 21.50 val. (20 d.
17 val. seansas nevyks).
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo grimo
paslaptis“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Pranczija, V) - 19-24 d.
12.30 val.
„Akvamenas“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, Australija, 3D, N-13) - 19-21,
23-24 d. 15.40 val.

LIETUVOS KINO TEATRUOSE
NUO SAUSIO 18 D.
KOMIŠKA DRAMA.
JAV, 2018.
REŽISIERIUS: NEIL BURGER.
VAIDINA: BRYAN CRANSTON,
KEVIN HART, NICOLE KIDMAN.

„Geroji pusė“
„Upside“
2011 m. pasirodęs filmas „Neliečiamieji“ tapo vienu sėkmingiausių visų laikų prancūzų filmų. Tikra istorija užkariavo
žiūrovų širdis ir iki šiol įkvepia pasakojimu apie tikrą rūpestį
bei neįtikėtiną dviejų labai skirtingų žmonių draugystę.
Milijonierius Filipas Lakasas dramoje „Geroji pusė“ turi
viską, ką galima nupirkti už pinigus. Išskyrus sveikatą. Filipas paralyžiuotas nuo kaklo žemyn ir yra visiškai priklausomas nuo
kitų. Nusivylusiam, sielvartaujančiam ir piktam milijonieriui
neįtinka nė vienas naujas potencialus pagalbininkas. Jo asistentė Ivona jau pradeda prarasti viltį, kad atsiras tinkamas kandidatas ir tada į Filipo namus užsuka Delas Skotas.
Dėl neseniai pasibaigusio teistumo Delo kratosi visi potencialūs darbdaviai. Neturėdamas pajamų, jis negali pasirūpinti
sūnumi, po skyrybų gyvenančiu su motina. Socialinių darbuotojų įpareigotas, vyrukas vaikšto į darbuotojų ieškančias įmones,
bet tik tam, kad gautų parašą, jog yra netinkamas konkrečiam
darbui. Su tokia nuotaika Delas užsuka ir į Filipo namus. Jo atsainus požiūris ir palaidas liežuvis padaro įspūdį paralyžiuotam
milijonieriui ir Delui pasiūlomas darbas.
Sulig kiekviena diena Delo energija, gera nuotaika ir absoliutus Filipui įprasto gailesčio nebuvimas vis labiau veikia milijonierių.

„Akvamenas“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, Australija, N-13) - 19-24 d. 21.40 val.
„Silvio“ (biografin drama, Italija, N-16) 19-24 d. 18.30 val.
„mogus-Voras:  nauj visat“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, N-7) - 19-24 d. 10.10 val.
„Prie aminybs vart“ (biografin
drama, veicarija, Didioji Britanija,
JAV, Pranczija, Airija, N-13) - 20-24 d.
14.40 val.
„Spec. vrynas“ (dokumentinis f.,
Lietuva, Latvija, N-7) - 19-24 d. 17.15 val.
CINAMON MEGA
„Akvamenas“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, Australija, N-13) - 23 d. 21.50 val.
19-20, 24 d. 14 val. 21 d. 16.45 val. 22 d.
16.30 val.
„Antrasis ansas“ (romantin komedija,
JAV, N-13) - 20, 22 d. 12.45 val. 19, 21,
23 d. 17.10 val. 24 d. 12.50 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 23 d. 16.30 val. 19-20, 22, 24 d. 18.30 val.
21 d. 14 val.
„Favorit“ (drama, Airija, Didioji
Britanija, JAV, N-16) - 19-23 d. 19.30 val.
24 d. 19.40 val.
„Geroji pus“ (komika drama, JAV,
N-13) - 19, 21 d. 18.45, 21.15 val. 20 d.
17, 21.30 val. 22 d. 19.20, 21.30 val. 23 d.
18.30, 21.30 val. 24 d. 12.40, 22.10 val.
„Grinas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, V) - 19-23 d. 10.20,
12.20 val. 24 d. 10.30, 12.30 val.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva) 24 d. 19.30 val.
„Kurjeris“ (kriminalin drama, JAV,
N-16) - 22-23 d. 14 val. 19-21 d.
22.15 val. 24 d. 22.20 val.
„Pabgimo kambarys“ (mistin siaubo
drama, JAV, N-13) - 19-24 d. 22.30 val.
„Pals policininkas: naujametinis nesusipratimas“ (komedija, su
lietuvikais subtitrais, Rusija, N-16) 19-24 d. 15 val.
„Prie aminybs vart“ (biografin
drama, veicarija, Didioji Britanija, JAV,
Pranczija, Airija, N-13) - 20, 22, 24 d.
17.10 val. 19, 21, 23 d. 12.40 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 19-23 d.
11.15, 13.45, 16.15, 18 val. 24 d. 10.45,
13.30, 16, 17.45 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, 3D, V) 19-23 d. 10.30, 15.30 val. 24 d. 10.20,
15.15 val.
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 21 d. 12.50, 18.30, 21.30 val.
19 d. 12.50, 17, 21.30 val. 20, 22 d. 12.50,
18.45, 21.15 val. 23 d. 12.50, 18.50,
21.15 val. 24 d. 17, 21.15 val.
„irdys“ (romantika drama, Lietuva,
N-13) - 19-24 d. 11.40 val.
„T-34“ (veiksmo f., Rusija, N-13) 19-24 d. 22 val.
„Tarp ms, mergaii“ (komedija,
Lietuva, N-16) - 19-23 d. 14.20, 16.20,
20.30 val. 24 d. 14.30, 16.30, 20.15 val.
„alioji knyga“ (biografin drama,
JAV, N-13) - 23 d. 19.15 val. 19-21 d.
19.40 val. 22 d. 21.50 val. 24 d. 19.45 val.
„mogus-Voras:  nauj visat“ (fantastinis veiksmo ir nuotyki f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, N-7) - 19-24 d. 10.15 val.

KLAIPDA
FORUM CINEMAS
„T-34“ (veiksmo f., Rusija, N-13) 19-24 d. 11, 14.50, 17.40, 20.40,
23.40 val. (23.40 val. seansas vyks 23 d.).
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 19-24 d. 15.40, 21, 23.50 val.
(23.50 val. seansas vyks 23 d.).
„Geroji pus“ (komika drama, JAV,
N-13) - 19, 21, 23 d. 18 val. 20, 22, 24 d.
18.50 val.
„Favorit“ (komika drama, Airija,
Didioji Britanija, JAV, N-16) - 19-24 d.
18.40 val.
„Belos kelion namo“ (nuotyki filmas
eimai, dubliuotas lietuvikai, JAV, V) 20 d. 14 val.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 24 d. 18.30 val.
„Tarp ms, mergaii“ (komedija,
Lietuva, N-16) - 19-24 d. 13.35, 16.20,
21.30, 23.30 val. (23.30 val. seansas vyks
23 d.).
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 19-24 d.
10.10, 12.40, 15.10 val.

„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, 3D, V) 19-24 d. 11.15, 13.50 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 19-24 d. 10.40, 18.30 val.
„Pabgimo kambarys“ (mistin siaubo
drama, JAV, N-13) - 19-24 d. 12.30,
21.35, 23.59 val. (23.59 val. seansas vyks
23 d.).
„Grinas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, V) - 19-24 d. 11.30,
13.35 val. (11.30 val. seansas vyks 19-20,
23 d.).
„Egluts. Finalas“ (komedija, Rusija,
N-7) - 19, 21, 23 d. 16.15 val.
„Kurjeris“ (kriminalin drama, JAV,
N-16) - 19-24 d. 19 val.
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 19, 21, 23 d. 18.50 val. 20, 22 d.
18 val.
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo grimo
paslaptis“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Pranczija, V) - 19-24 d.
10.30 val.
„Spec. vrynas“ (dokumentinis f.,
Lietuva, Latvija, N-7) - 22, 24 d. 14 val.
„A, tu, jis ir ji“ (romantin komedija,
Ukraina, N-13) - 19, 21, 23 d. 14 val.
„Prie aminybs vart“ (biografin
drama, veicarija, Didioji Britanija, JAV,
Pranczija, Airija, N-13) - 20, 22, 24 d.
15.50 val.
„Silvio“ (biografin drama, Italija, N-16) 19, 21, 23 d. 15.50 val.
„Kaman“ (fantastinis nuotyki f., JAV,
N-13) - 20, 22, 24 d. 16.15 val.
„Pals policininkas: naujametinis nesusipratimas“ (komedija, su
lietuvikais subtitrais, Rusija, N-16) 19-24 d. 21.40, 23.45 val. (23.45 val.
seansas vyks 23 d.).
„Akvamenas“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, Australija, N-13) - 19-24 d. 21.20 val.

IAULIAI
FORUM CINEMAS
„T-34“ (veiksmo f., Rusija, N-13) - 20,
22, 24 d. 21.20 val. 23 d. 23.59 val.
„Geroji pus“ (komika drama, JAV,
N-13) - 19-24 d. 18.10, 19, 23.55 val.
(24 d. 18.10 val. seansas nevyks;
23.55 val. seansas vyks 23 d.).
„Stiklas“ (mistinis siaubo trileris, JAV,
N-13) - 19-24 d. 15.45, 21, 23.50 val.
(23.50 val. seansas vyks 23 d.).
„Favorit“ (komika drama, Airija,
Didioji Britanija, JAV, N-16) - 19-24 d.
18.45 val.
„Belos kelion namo“ (nuotyki filmas
eimai, dubliuotas lietuvikai, JAV, V) 20 d. 10.40 val.
„Ir visi j vyrai“ (komedija, Lietuva,
N-16) - 24 d. 18.30 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, V) - 19-24 d.
10.20, 12.55, 15.35, 16.45 val.
„Ralfas Griovjas 2“ (animacinis f.,
dubliuotas lietuvikai, JAV, 3D, V) 19-24 d. 11, 13.30 val.
„Tarp ms, mergaii“ (komedija,
Lietuva, N-16) - 19-24 d. 10.40, 14.30,
19.20, 21.50 val. (20 d. 10.40 val. seansas
nevyks).
„Pabgimo kambarys“ (mistin siaubo
drama, JAV, N-13) - 19-24 d. 13.05,
21.30, 23.40 val. (23.40 val. seansas vyks
23 d.).
„Kurjeris“ (kriminalin drama, JAV,
N-16) - 19-24 d. 10.30, 21.40 val.
„Grinas“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, JAV, V) - 19-24 d. 10.10, 13.15 val.
„ASTERIKSAS: Stebuklingojo grimo
paslaptis“ (animacinis f., dubliuotas
lietuvikai, Pranczija, V) - 19-24 d.
12.20 val.
„Bohemijos rapsodija“ (biografin
drama, JAV, Didioji Britanija, N-13) 19-24 d. 18.35 val.
„alioji knyga“ (biografin drama, JAV,
N-13) - 19, 21, 23 d. 21.20 val.
„Prie aminybs vart“ (biografin
drama, veicarija, Didioji Britanija, JAV,
Pranczija, Airija, N-13) - 20, 22, 24 d.
15.25 val.
„Silvio“ (biografin drama, Italija, N-16) 19, 21, 23 d. 15.25 val.
„Kaman“ (fantastinis nuotyki f., JAV,
3D, N-13) - 20, 24 d. 16 val.
„Akvamenas“ (fantastinis veiksmo f.,
JAV, Australija, 3D, N-13) - 19, 21, 23 d.
16 val.
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APRANGA, AKSESUARAI
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

TEATRAS
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

Daugiau kaip
vietų visoje Lietuvoje,
kur taikoma nuolaida su „Laisvalaikio“ kortele!
Būtume dėkingi, jei informuotumėte mus apie partnerius,
nesuteikusius Jums nuolaidos su „Laisvalaikio“ kortele,
tel. (8 5) 212 33 44 arba el. p. club@respublika.net.
KITOS PRAMOGOS
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 asmeniui.
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

SVEIKATINGUMO PASLAUGOS
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

VIEŠBUČIAI
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

KITOS PASLAUGOS
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

KITOS PREKĖS
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

KONCERTAI, RENGINIAI
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

MOKYMO KURSAI

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

„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

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

KAVINĖS, RESTORANAI
Naujiena! „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

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

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

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

SPORTAS IR PRAMOGOS
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

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

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

PROGNOZĖ

SAUSIO 19-25 D.

GEROS DIENOS: 23, 25 D.
BLOGOS DIENOS: 19, 20, 21, 24 D.

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
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Profesionalios astrologės
Lilijos Banaitienės
paslaugos
 Tel. 865698074
 El.p. btime@elnet.lt

Avinas. Ši savaitė atneš
sėkmę meilėje, tik stenkitės tinkamai realizuoti
jausmus. Dalykite gerumą aplinkiniams netaupydami ir negailėdami vidinės šilumos. Nesivelkite
į ginčus, daugiau ilsėkitės. Būkite
atidūs tvarkydami finansinius
dokumentus. Jeigu norite išvengti galvos skausmo, mokėkite derinti darbą ir poilsį.

Liūtas. Asmeniniai
santykiai patirs lūžį. Jei
antroji pusė susiruošė išeiti - paleiskite, o jei į gyvenimą
atėjo naujas žmogus, jis gali būti
skirtas likimo. Neramumai lydės
darbe, ypač susijusiame su finansais. Neaštrinkite situacijos naujais konfliktais, o įdėkite daugiau
jėgų, kad rastumėte su pasauliu
nuoširdesnį santykį.

Šaulys. Asmeniniame
gyvenime vyrauja slogutis,
tad kurį laiką pailsėkite vienas nuo kito, nors melė, grožis ir
džiaugsmas dabar ypač svarbūs.
Būsite energingi, kūrybingi, sulauksite daug naudingų pasiūlymų iš užsienio partnerių, pajamos
bus stabilios. Gamtoje, ramybėje,
pavyks atgauti vidinę pusiausvyrą. Saugokitės traumų.

Jautis. Kamuos dideli
troškimai pradėti ką nors
svarbaus, norėsite pakeisti savo gyvenimą. Neskubėkite
skirtis, nes užmegzti ilgalaikius
meilės ryšius šiuo metu nėra palankus periodas. Stenkitės neišlaidauti. Profesinėje srityje laukia
įvertinimas, o ieškantiems darbo
nesunku būtų gauti išsvajotą
vietą. Daugiau judėkite.

Mergelė. Nemažą palaikymą gausite iš draugų,
lengvai seksis užmegzti
naudingas pažintis, malonių
staigmenų pažers ir antroji pusė.
Darbe rizikingus sprendimus
atidėkite ateičiai, galite pridaryti klaidų ir patirti nuostolių.
Meditacija, joga bei pasivaikščiojimai gamtoje sutiprins pasitikėjimą savo jėgomis.

Ožiaragis. Šiek tiek
apleisite asmeninį gyvenimą, tačiau antroji
pusė bus supratinga. Daugiau
dėmesio skirkite sau. Nerimauti
vers laukiantys darbai ir iššūkiai.
Daug ką pasieksite ne tik sunkaus kryptingo darbo pagalba,
bet ir nauju požiūriu į darbą.
Venkite žmonių, gyvenančių
liūdesio bei nesėkmės vizijomis.

Dvyniai. Asmeniniai santykiai patirs lūžį, jei taip
nutiko, susitaikykite su
tuo, kas vyksta, ir pavyks pereiti
dar vieną kliūtį. Palanku vykti į
keliones, sudaryti verslo sutartis. Džiugins finansiniai reikalai,
galite gauti papildomų pajamų
arba imsitės laikino papildomo
darbo. Saugokitės rankų ir pirštų
traumų.

Svarstyklės. Asmeniniame gyvenime susikurkite
šventę, o jei mylimas žmogus pasyvus, nebijokite imti iniciatyvos į savo rankas. Svarbiausia,
kad abiem būtų gera. Gana
sudėtingai formuosis darbiniai
ryšiai su užsieniu ir tik teisingai
pasirinkta kolektyvinio darbo
kryptis padės pasirūpinti savimi.
Saugokite inkstus.

Vandenis. Tikrą galvos
skausmą kels antroji pusė.
Belieka susitaikyti ir mylėti žmogų tokį, koks yra. Tinkamas laikas
naujos profesinės veiklos pradžiai. Gali atsirasti naujas pajamų
šaltinis. Šiuo metu pokyčiai jums
labai reikalingi. Gera nuotaika bei
teigiamas požiūris į aplinką padės
neprarasti pusiausvyros bei apsaugos nuo emocinio išsekimo.

Vėžys. Gali lydėti baimė,
nerimas, vis dėlto imsite
atsigauti, tai palankus
laikas meilei, šiuo laikotarpiu sutiktas žmogus jums žada tvirtus ir
gražius jausmus. Darbe teks plušėti, darbai eisis sunkiai, kartais
tai bus dėl aplinkinių nepareigingumo, kartais dėl jūsų tingumo.
Atminkite, kad teigiamos emocijos yra jūsų sveikatos pagrindas.

Skorpionas. Asmeninis
gyvenimas nušvis naujomis spalvomis, ši savaitė
įneš daug romantikos bei netikėtumų. Darbe sulauksite teigiamo
darbo įvertinimo, galbūt net ir
finansinio paskatinimo. Jei planuojate ką nors įsigyti ar investuoti, ištyrinėkite rinką. Dažniau
būkite gryname ore, skirkite
laiko dvasiniam tobulėjimui.

Žuvys. Užmegzti nauji
santykiai bus ilgalaikiai,
tikėtina, kad jie peraugs į
santuoką. Užgrius darbų lavina.
Reikalai bus sėkmingi, turėsite
šansą gauti tai, ko jau seniai
siekiate, jausitės kūrybingi, nes
tai gilaus dvasinio atsinaujinimo
metas jums. Finansinė situacija
išliks stabili, jeigu neinvestuosite
į nekilnojamąjį turtą.

SVEIKINA

TV žurnalistė
Jovita Sukackaitė
1991 01 20

Atlikėja
Urtė Šilagalytė
1992 01 21

Aktorius
Eimantas Bareikis
1984 01 23

Krepšininkas
Laimonas Kisielius
1985 01 24

RINKODAROS SKYRIUS

Tel. (8 5) 212 31 00
facebook.com/laisvalaikis.su.respublika

REDAKTORĖ
Dalia DAŠKEVIČIŪTĖ
dalia.daskeviciute@respublika.net

ŽURNALISTĖ
Ringailė STULPINAITĖ-GVILDĖ
ringaile.stulpinaite@respublika.net

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
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Taip sostinė atrodo šią žiemą

„Go Vilnius“ nuotr.

2 0 1 9 s a u s i o 1 9 d . LAISVALAIKIS

ANEKDOTAI

Pareng urnalo „oho“ redakcija

Teisingai isprend kryiaod,
galite laimti H.Kent knyg
„Paskutins apeigos“.
Atsakym iki sausio 23 d. siskite
SMS inute numeriu 1390. Raykite:
LV KR, atsakym, vard, pavard
ir miest. inuts kaina 0,43 EUR.
Praeito kryiaodio laimtojas
Dovydas Jablonskas i Kauno.
Jam bus teikta knyga H.Kent
„Paskutins apeigos“.

SUDOKU

Dl priz teiraukits telefonu
Vilniuje 212 36 26. Prizai laikomi savait.
Sisdami inut sutinkate, kad js duomenys
yra matomi siekiant irinkti laimtoj.

Vertikaliai: Polipas. Didvyris. Rama.
Uranas. „Dadu“. Moralas. Sin. Kavos.
Ramun. Adis. Ramina. Dama. Anot.
Tamara. Visata. AN. Kabinasi. Sora. Kalanas.
Metropolitas. Sd. Virtin. Oranas. Ka. Sauja.
Amatas. Sai. Uma. Amanas. Daug. Yda.
Minedas. Brando. Rasputinas. Zebrais.
Horizontaliai: Pirmadienis. Yr. Omas.
Rauda. Kvorumas. Tumas. Anatomija.
Trel. Arena. MU. At. It. Susana. Ani. Don.
Amen. Rasit. Pomada. Banis. Koranas. Man.
Kalatas. Pas. Talinas. Rabatas. Be. Kaminas.
Rb. Damanas. Dar. Praviras. Sana. Donas.
Skaudi. Sausa. Idaigos.
Paymtuose langeliuose: VIKRUOLIS.

Ministras priekaištauja patarėjui:
- Aš gi jūsų prašiau parengti 15 minučių trukmės pranešimą, o Mokslų akademijoje tekstą skaičiau net valandą!
- Tai aš ir parengiau 15 minučių pranešimą. Ir atspausdinau keturias kopijas...
●
Pokalbis Kaukaze:
- Man jau 120 metų. Viskas, savo jau nugyvenau. Laikas išeiti...
- Nekvailiok, sūneli!
●
Įmonėje susipyko moterys.
Jų nuraminti atėjo direktorius,
bet moterys visos šaukia ir viena kitos nesiklauso. Direktorius, netekęs kantrybės, sušuko:
- Ša! Tegul kalba vyriausia
iš jūsų!
Ir tada stojo kapų tyla...
●
Žmona skundžiasi vyrui:
- Brangusis, mūsų žentas
labai nemandagus. Mes kalbėjomės gal pusę valandos, o per
tą laiką jis kelis kartus nusižiovavo.
- Jis ne žiovavo, jis tik norėjo įsiterpti į pokalbį ir kažką
tau pasakyti.

●
Direktorius klausia darbuotojo:
- Jeronimai, ar jūs tikite pomirtiniu gyvenimu?
- Taip, o ką?
- Na, vos jums vakar išėjus
į savo dėdės laidotuves, jis
skambino ir teiravosi jūsų.
●
- Vytai, aš jau pasiruošusi
vaikams.
- O aš dar ne!
- Nieko nepadarysi, žiemos
atostogos baigėsi, reikia juos
pasiimti iš mano tėvų.
●
Psichologo kabinete:
- Parašykite laišką žmogui,
kurio nekenčiate. Tada jį sudeginkite ir pelenus paleiskite pavėjui.
- Supratau. O ką daryti su
laišku?
●
Du politikai vaikšto Klaipėdos gatvėmis.
- Pažvelk į šias kainas: kelnės - 10 eurų, švarkas - 12,
kostiumas - 19, paltas - 30.
O visi skundžiasi, kad Lietuvoje brangu.
- Klausyk, čia juk cheminės
valyklos vitrina.

